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[๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ เปนผูกอ
ความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง
ไดเขาไปหาภิกษุพวกอื่นที่รว ม กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว
กออธิกรณใน สงฆดวยกัน แลวกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน พวกทาน
จงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะพวกทานเปนผูฉลาด เฉียบแหลม คง แกเรียน และสามารถ
กวาเขา อยากลัวเขาเลย แมพวกผมก็จักเปนฝกฝายของ พวกทาน โดยวิธีนั้น ความบาดหมางที่ยัง
ไมเกิดยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเพิ่มพูน แผกวางออกไป บรรดาภิกษุที่
เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ จึงไดเปนผูก อความ บาดหมาง กอการ
ทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง ไดเขาไปหาภิกษุพวกอื่นที่รวม
กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาว
อยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผูนนั้ อยาไดชนะพวกทาน พวกทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะพวก
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ทานเปนผูฉลาด เฉียบแหลม คงแกเรียน และสามารถกวาเขา อยา กลัวเขาเลย แมพวกผมก็จักเปน
ฝกฝายของพวกทาน โดยวิธนี ั้น ความบาดหมาง ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึน้ และที่เกิดขึน้ แลว ยอม
เปนไปเพื่อความเพิ่มพูน แผ กวางออกไปเลา ครั้นแลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
[๒] ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ เปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุพวกพระ
ปณฑุกะและโลหิตกะ เปนผูกอความบาด หมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว กอ
อธิกรณในสงฆ ดวย ตนเองไดเขาไปหาภิกษุพวกอื่นที่รว มกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิ
วาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆดว ยกัน แลวกลาวอยางนีว้ า ทานทั้งหลาย ผูน ั้นอยาได
ชนะพวกทาน พวกทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะพวกทาน เปนผูฉลาด เฉียบแหลม คง
แกเรียน และสามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย แม พวกผมก็จักเปนฝกฝายของพวกทาน โดยวิธี
นั้น ความบาดหมางที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึน้ และที่เกิดขึน้ แลว ยอมเปนไปเพื่อความเพิ่มพูน แผ
กวางออกไป จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของ โมฆบุรุษเหลานั้น
นั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอ
การวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง ไดเขาไปหาภิกษุพวกอื่นทีร่ วมกอความ
บาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาว
อยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผูนนั้ อยาไดชนะพวกทาน พวกทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะ
พวกทาน เปนผูฉลาด เฉียบแหลม คงแกเรียน และสามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย แมพวกผมก็
จักเปนฝกฝายของพวกทาน โดยวิธีนนั้ ความบาดหมางทีย่ ังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว
ยอมเปนไปเพือ่ ความเพิ่มพูน แผกวางออกไป เลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชน ที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว
โดยที่แท การกระทําของโมฆบุรุษเหลานัน้ นั่น ยอมเปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของผูที่ยังไมเลื่อมใส
และเพื่อความเปนอยางอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
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ทรงแสดงโทษและคุณแลวใหทําตัชชนียกรรม
[๓] ครั้นพระผูมีพระภาค ทรงติเตียนภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ โดยอเนก
ปริยายแลว จึงตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความ เปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก
ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความ
เปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส
การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย แลวทรงทําธรรมีกถา ที่สมควรแกเรื่องนัน้
ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะ ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
เหตุนั้นแล สงฆจงทําตัชชนียกรรมแก ภิกษุพวกปณฑุกะและโลหิตกะ
วิธีทําตัชชนียกรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลวิธีทําตัชชนียกรรม พึงทําอยางนี้ คือ ชั้นตน พึงโจทภิกษุพวก
พระปณฑุกะและโลหิตกะ ครั้นแลว พึงใหพวกเธอใหการ แลว พึงปรับอาบัติ ครั้นแลว
ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวย ญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี:้ กรรมวาจาทําตัชชนียกรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระปณฑุกะและ พระโลหิตกะนี้ เปนผูกอ
ความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ วิวาท กอความอือ้ ฉาว กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง
ไดเขาไปหา ภิกษุพวกอื่นทีร่ วมกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว
กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาวอยางนี้วา ทาน ทั้งหลาย ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน พวก
ทานจงโตตอบถอยคําให แข็งแรง เพราะพวกทานเปนผูฉลาด เฉียบแหลม คงแกเรียน
และ สามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย แมพวกผมก็จักเปนฝกฝายของพวก ทาน โดยวิธีนั้น
ความบาดหมางที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น และที่เกิด ขึน้ แลวยอมเปนไปเพื่อความเพิ่มพูน แผ
กวางออกไป ถาความพรอม พรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงทําตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระ
ปณฑุกะ และพระโลหิตกะ นี่เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระปณฑุกะและ พระโลหิตกะนี้ เปนผูกอ
ความบาดหมาง ... กออธิกรณในสงฆ ดวย ตนเองไดเขาไปหาภิกษุพวกอื่นที่รวมกอความ
บาดหมาง ... กออธิกรณ ในสงฆดวยกัน แลวกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผูนั้นอยาไดชนะ
พวกทาน พวกทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะพวกทานเปน ผูฉ ลาด เฉียบแหลม
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คงแกเรียนและสามารถกวาเขา อยากลัวเขา เลย แมพวกผมก็จักเปนฝกฝายของพวกทาน
โดยวิธีนนั้ ความบาด หมางที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความ
เพิ่มพูน แผกวางออกไป สงฆทําตัชชนียกรรมแกภกิ ษุพวกพระปณฑุกะ และพระโลหิตกะ
การทําตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะ และพระโลหิตกะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น
พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ แกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุพวกพระ
ปณฑุกะและพระโลหิตกะนี้ เปนผูกอความ บาดหมาง ... กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง ได
เขาไปหาภิกษุพวก อืน่ ที่รวมกอความบาดหมาง ... กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาว อยางนี้
วา ทานทั้งหลาย ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน พวกทานจง โตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะ
พวกทานเปนผูฉลาด เฉียบแหลม คงแกเรียน และสามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย แม
พวกผมก็จัก เปนฝกฝายของพวกทาน โดยวิธีนั้น ความบาดหมางที่ยังไมเกิดยอม เกิดขึ้น และ
ที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเพิ่มพูน แผกวางออก ไป สงฆทําตัชชนียกรรมแกภิกษุพวก
พระปณฑุกะและพระโลหิตกะ การทําตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ
ชอบแก ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุพวกพระ
ปณฑุกะและพระโลหิตกะนี้ เปนผูกอความ บาดหมาง ... กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง ได
เขาไปหาภิกษุพวก อืน่ ที่รวมกอความบาดหมาง ... กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาว อยางนี้
วา ทานทั้งหลาย ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน พวกทานจงโต ตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะ
พวกทานเปนผูฉลาด เฉียบแหลม คง แกเรียน และสามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย แม
พวกผมก็จักเปน ฝกฝายของพวกทาน โดยวิธีนั้น ความบาดหมาง ทียังไมเกิดยอม เกิดขึ้น
และที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพื่อความเพิ่มพูน แผกวาง ออกไป สงฆทําตัชชนียกรรมแกภกิ ษุ
พวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ การทําตัชชนียกรรมแกภกิ ษุพวกพระปณฑุกะและพระ
โลหิตกะ ชอบ แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงพูด
ตัชชนียกรรม สงฆทําแลวแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและ พระโลหิตกะ ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
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ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรม ไมเปนธรรม ไม
เปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ไมสอบถาม กอนแลวทํา ๑ ไมทําตามปฏิญาณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๒
[๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอ ง อาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัตมิ ิใชเทสนา
คามินี ๑ ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๓
[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลว ทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑
ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไม
เปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๔
[๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ทํา โดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม ไม
เปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๕
[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมสอบถามกอน แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ
เปนวรรคทํา ๑

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 6
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไม
เปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๖
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีกเปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ
เปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม ไม
เปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๗
[๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีกเปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอ ง อาบัติ ๑ ธรรมโดยไมเปนธรรม ๑
สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม ไม
เปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๘
[๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติ มิใชเทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑
สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม ไม
เปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๙
[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติที่ แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑
สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม ไม
เปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 7
หมวดที่ ๑๐
[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ
เปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม ไม
เปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๑๑
[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมใหจาํ เลยใหการ กอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑
สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไม
เปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๑๒
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีกเปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติแลว ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ
เปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม ไม
เปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ
ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรม เปนธรรม เปน
วินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปน
วินัย และระงับดีแลว ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 8
หมวดที่ ๒
[๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา เพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะ
อาบัติยังไมไดแสดง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินัย
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๓
[๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ใหจําเลย ใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัติแลว
ทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินัย
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๔
[๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินัย
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๕
[๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินัย
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๖
[๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดย ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 9
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินัย
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๗
[๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินัย
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๘
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆ
พรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินัย
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๙
[๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติยังไมไดแสดง ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอม
เพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปน
วินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๑๐
[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินัย
และระงับดีแลว ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 10
หมวดที่ ๑๑
[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอม
เพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปน
วินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๑๒
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปน
ธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดย ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินัย
และระงับดีแลว ฯ
ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ
ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด
หมวดที่ ๑
[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมื่อสงฆจํานง จะพึงลงตัชชนียกรรม
ก็ได คือ เปนผูก อความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ วิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณใน
สงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการ
คลุกคลีอันไมสมควร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานง จะพึงลงตัชชนียกรรม
ก็ได ฯ
หมวดที่ ๒
[๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆ จํานง จะพึงลง
ตัชชนียกรรมก็ได คือ เปนผูม ีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เปนผูมี อาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ เปนผูมีทิฐิ
วิบัติ ในอติทฐิ ิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานง จะพึง ลงตัชชนียกรรม
ก็ได ฯ
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หมวดที่ ๓
[๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆ จํานง พึงลงตัชชนีย
กรรมก็ได คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียน พระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานง จะพึงลงตัชชนียกรรม
ก็ได ฯ
หมวดที่ ๔
[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่ง
เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑
รูปหนึ่งเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม สมควร ๑ รูปหนึง่ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ
ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานง พึงลงตัชชนียกรรมแกภกิ ษุ ๓ รูป นี้แล ฯ
หมวดที่ ๕
[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีก คือ
รูปหนึ่งเปนผูม ีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ รูปหนึง่ เปนผูมี
ทิฐิวิบัติในอติทิฐิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานง พึงลงตัชชนียกรรมแกภกิ ษุ ๓ รูป นี้แล ฯ
หมวดที่ ๖
[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีก คือ
รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม ๑ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานง พึงลงตัชชนียกรรมแกภกิ ษุ ๓ รูป นี้แล ฯ
ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด จบ
วัตร ๑๘ ขอ ในตัชชนียกรรม
[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ตอง ประพฤติโดยชอบ
วิธีประพฤติโดยชอบในตัชชนียกรรมนั้น ดังตอไปนี้:๑. ไมพึงใหอุปสมบท
๒. ไมพึงใหนิสัย
๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏ ฐาก
๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
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๕. แมไดรับสมมติไวแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี
๖. ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น
๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๙. ไมพึงติกรรม
๑๐. ไมพงึ ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
๑๑. ไมพงึ หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๑๓. ไมพงึ ทําการไตสวน
๑๔. ไมพงึ เริ่มอนุวาทาธิกรณ
๑๕. ไมพงึ ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส
๑๖. ไมพงึ โจทภิกษุอื่น
๑๗. ไมพงึ ใหภกิ ษุอนื่ ใหการ
๑๘. ไมพงึ ชวยภิกษุตอภิกษุใหสูอธิกรณกัน ฯ
วัตร ๑๘ ขอ ในตัชชนียกรรม จบ
วัตรที่ควรระงับและไมควรระงับ
[๓๕] ครัง้ นั้น สงฆไดลงตัชชนียกรรมแกภกิ ษุพวกพระปณฑุกะและ พระโลหิตกะแลว
พวกนั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได เขาไปหา
ภิกษุทั้งหลายแลวกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พวกผมถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ไดประพฤติ
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได พวกผมจะพึงปฏิบัติอยางไรตอไป ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงระงับ ตัชชนียกรรมแกภกิ ษุ
พวกปณฑุกะและโลหิตกะ ฯ
วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด
หมวดที่ ๑
[๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับตัชชนียกรรมแกภกิ ษุผู ประกอบดวยองค ๕ คือ
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๑. ใหอุปสมบท
๒. ใหนสิ ัย
๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพงึ ระงับ ตัชชนียกรรม ฯ
หมวดที่ ๒
[๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับตัชชนียกรรมแกภกิ ษุผปู ระกอบ ดวยองค ๕ แม
อื่นอีก คือ
๑. ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น
๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๔. ติกรรม
๕. ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ ตัชชนียกรรม ฯ
หมวดที่ ๓
[๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับตัชชนียกรรมแกภกิ ษุ ผูประกอบดวยองค ๘ คือ
๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๓. ทําการไตสวน
๔. เริ่มอนุวาทาธิกรณ
๕. ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส
๖. โจทภิกษุอื่น
๗. ใหภกิ ษุอื่นใหการ
๘. ชวยภิกษุตอภิกษุใหสูอธิกรณกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับ ตัชชนียกรรม ฯ
วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด จบ
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วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด
หมวดที่ ๑
[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับตัชชนียกรรมแกภกิ ษุผูประกอบ ดวยองค ๕ คือ
๑. ไมใหอุปสมบท
๒. ไมใหนิสัย
๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แลว สงฆพึงระงับ ตัชชนียกรรม ฯ
หมวดที่ ๒
[๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับตัชชนียกรรมแกภกิ ษุผูประกอบ ดวยองค ๕ แมอื่น
อีก คือ
๑. ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด ไมตองอาบัตินั้น
๒. ไมตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๔. ไมติกรรม
๕. ไมติภกิ ษุทั้งหลายผูทํากรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ ตัชชนียกรรม ฯ
หมวดที่ ๓
[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับตัชชนียกรรมแกภกิ ษุผูประกอบ ดวยองค ๘ คือ
๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๓. ไมทําการไตสวน
๔. ไมเริม่ อนุวาทาธิกรณ
๕. ไมยังภิกษุอนื่ ใหทําโอกาส
๖. ไมโจทภิกษุอนื่
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๗. ไมใหภิกษุอนื่ ใหการ
๘. ไมชวยภิกษุตอภิกษุใหสูอธิกรณกนั
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆพึงระงับ ตัชชนียกรรม ฯ
วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด จบ
วิธีระงับตัชชนียกรรม
[๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงระงับตัชชนียกรรมอยางนี้ คือ ภิกษุพวกพระ
ปณฑุกะและโลหิตกะนั้น พึงเขาไปหาสงฆหมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุทงั้ หลายผูแก
พรรษากวานั่งกระหยงประคองอัญชลี กลาวคําขอระงับ กรรมนั้นอยางนี้วาดังนี้
คําขอระงับตัชชนียกรรม
ทานเจาขา ขาพเจาทั้งหลาย ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลวไดประพฤติ โดยชอบ หายเยอ
หยิ่ง ประพฤติแกตวั ได ขาพเจาทั้งหลายขอระงับตัชชนียกรรม
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม วาจา วาดังนี้:กรรมวาจาระงับตัชชนียกรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระปณฑุกะ และพระโลหิตกะนี้ ถูกสงฆ
ลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได บัดนี้ขอระงับ
ตัชชนียกรรม ถา ความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงระงับตัชชนียกรรม แกภิกษุ
พวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ นีเ้ ปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระปณฑุกะ และพระโลหิตกะนี้ ถูกสงฆ
ลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได บัดนี้ขอระงับ
ตัชชนียกรรม สงฆระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ การระงับ
ตัชชนียกรรมแกภกิ ษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึง
เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจง ฟงขาพเจา ... การระงับ
ตัชชนียกรรมแกภกิ ษุพวกพระปณฑุกะและ พระโลหิตกะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงเปน
ผูนิ่ง ไมชอบแก ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
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ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุพวกพระ
ปณฑุกะและพระโลหิตกะนี้ ถูกสงฆลง ตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตวั ได บัดนี้ขอระงับตัชชนียกรรม สงฆระงับตัชชนียกรรมแกภกิ ษุพวก พระ
ปณฑุกะและพระโลหิตกะ การระงับตัชชนียกรรม แกภกิ ษุพวก พระปณฑุกะและโลหิตกะ
ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ตัชชนียกรรมอันสงฆระงับแลว แกภกิ ษุพวกพระปณฑุกะ และพระโลหิตกะ ชอบแก
สงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
ตัชชนียกรรม ที่ ๑ จบ
นิยสกรรม ที่ ๒
เรื่องพระเสยยสกะ
[๔๓] ก็โดยสมัยนัน้ แล ทานพระเสยยสกะเปนพาล ไมฉลาด มี อาบัติมาก มีมรรยาท
ไมสมควร อยูค ลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุทงั้ หลายใหปริวาส
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต อัพภานอยู บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนเลา ทานพระเสยยสกะจึงไดเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร
อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายให ปริวาส ชักเขาหา
อาบัติเดิม ใหมานัต อัพภานอยูเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูมีพระภาค ฯ
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
[๔๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ เปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุเสยย
สกะเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาท ไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคล
ีอันไมสมควร ทั้งที่ปกตัตตะ ภิกษุทั้งหลายใหปริวาส ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต อัพภานอยู
จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
ผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษนั้นนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษนั้น จึงไดเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาท
ไมสมควร อยูค ลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไม สมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุทงั้ หลายใหปริวาส
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต อัพภานอยูเลา การกระทําของโมฆบุรุษนั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของ ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ... ครั้นแลว
ทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น แล สงฆจงทํานิยสกรรมแกภิกษุเสยยสกะ คือ ใหกลับถือนิสัยอีก
วิธีทํานิยสกรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงทํานิยสกรรมอยางนี้ คือชั้นตนพึงโจทภิกษุเสยยสกะ
ครั้นแลวพึงใหเธอใหการ แลวพึงปรับอาบัติ ครั้นแลวภิกษุผู ฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆ
ทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาทํานิยสกรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระเสยยสกะผูนเี้ ปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก
มีมรรยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุ
ทั้งหลายใหปริวาส ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต อัพภานอยู ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงทํานิยสกรรมแกพระเสยยสกะ คือ ใหกลับถือนิสัย อีก นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระเสยยสกะผูนเี้ ปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก
มีมรรยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุ
ทั้งหลายใหปริวาส ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต อัพภานอยู สงฆทํานิยสกรรมแก พระเสยยสกะ
คือ ใหกลับถือนิสัยอีก การทํานิยสกรรมแกพระเสยยสกะ คือ ใหกลับถือนิสัยอีก ชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา พระเสยยสกะ
ผูนี้เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาท ไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการ
คลุกคลีอันไมสมควร ทั้งที่ ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายใหปริวาส ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต
อัพภานอยู สงฆทํานิยสกรรมแกพระเสยยสกะ คือ ใหกลับถือนิสัยอีก การทํานิยสกรรมแก
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พระเสยยสกะ คือ ใหกลับถือนิสัยอีก ชอบแก ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ของสงฆจงฟง ขาพเจา ... ทานผูนนั้ พึง
เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงพูด
นิยสกรรม อันสงฆทําแลวแกพระเสยยสกะ คือ ใหกลับ ถือนิสัยอีก ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวย อยางนี้ ฯ
ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรม ไมเปนธรรม ไมเปน
วินัย และระงับแลวไมดี คือทําลับหลัง ๑ ไมสอบถามกอน แลวทํา ๑ ไมทําตามปฏิญาณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม ไมเปน
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๒
[๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอ ง อาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัตมิ ิใชเทสนา
คามินี ๑ ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม ไมเปน
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๓
[๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการแลวทํา ๑
ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม ไมเปน
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ
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หมวดที่ ๔
[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรค
ทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปน
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๕
[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือไมสอบถามกอนแลว ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑
สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไม เปนธรรม ไมเปน
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๖
[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือไมทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน
วรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม ไมเปน
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๗
[๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอ ง อาบัติ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ
เปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไม เปนธรรม ไมเปน
วินัย และระงับแลวไมดี
หมวดที่ ๘
[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติมิ ใชเทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปน
ธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปน
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๙
[๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติที่ แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑
สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม ไมเปน
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๑๐
[๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลว ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ
เปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปน
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๑๑
[๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมใหจาํ เลยใหการ กอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑
สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปน
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๑๒
[๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติแลว ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ
เปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไม เปนธรรม ไมเปน
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ
ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ
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ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั
และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอนแลว ทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๒
[๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา เพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะ
อาบัติที่ยังไมไดแสดง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๓
[๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ให จําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัติ
แลวทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินยั
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๔
[๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินยั
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๕
[๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินยั
และระงับดีแลว ฯ
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หมวดที่ ๖
[๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดย ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๗
[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา โดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุท้งั หลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๘
[๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอม
เพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินยั
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๙
[๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติยังไมไดแสดง ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง
กันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินยั
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๑๐
[๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทํา โดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินยั
และระงับดีแลว ฯ
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หมวดที่ ๑๑
[๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลว ทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง
กันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินยั
และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๑๒
[๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทํา โดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม เปนธรรม เปนวินยั
และระงับดีแลว ฯ
ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ
________________________
ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด
หมวดที่ ๑
[๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมก็ได
คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑
เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มี มรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคล
ีอันไมสมควร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึง ลงนิยสกรรมก็ได ฯ
หมวดที่ ๒
[๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆจํานงจะ
พึงลงนิยสกรรมก็ได คือ เปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เปนผูมี อาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ เปน
ผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึง ลงนิยสกรรมก็ได.
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หมวดที่ ๓
[๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆ จํานงจะพึงลง
นิยสกรรมก็ได คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียน พระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมก็ได ฯ
หมวดที่ ๔
[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภิกษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่ง
เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อ ฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑
รูปหนึ่งเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาท ไมสมควร ๑ รูปหนึง่ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ
ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภกิ ษุ ๓ รูป นี้แล ฯ
หมวดที่ ๕
[๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีก คือ
รูปหนึ่งเปนผูม ีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ รูปหนึง่ เปนผูม
ีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภกิ ษุ ๓ รูป นี้แล ฯ
หมวดที่ ๖
[๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีก คือ รูป
หนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม ๑ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภกิ ษุ ๓ รูป นี้แล ฯ
ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด จบ
วัตร ๑๘ ขอ ในนิยสกรรม
[๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลวตองประพฤติ โดยชอบ
วิธีประพฤติโดยชอบในนิยสกรรมนัน้ ดังตอไปนี:้ ๑. ไมพึงใหอุปสมบท
๒. ไมพึงใหนิสัย
๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏ ฐาก
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๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติไวแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี
๖. ถูกสงฆลงนิยสกรรมเพราะอาบัตใิ ด ไมพึงตองอาบัตินั้น
๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๙. ไมพึงติกรรม
๑๐. ไมพงึ ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
๑๑. ไมพงึ หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๑๓. ไมพงึ ทําการไตสวน
๑๔. ไมพงึ เริ่มอนุวาทาธิกรณ
๑๕. ไมพงึ ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส
๑๖. ไมพงึ โจทภิกษุอื่น
๑๗. ไมพงึ ใหภกิ ษุอนื่ ใหการ
๑๘. ไมพงึ ชวยภิกษุตอภิกษุใหสูอธิกรณกัน ฯ
วัตร ๑๘ ขอ ในนิยสกรรม จบ
วัตรที่ควรระงับและไมควรระงับ
[๗๖] ครัง้ นั้น สงฆไดลงนิยสกรรมแกพระเสยยสกะแลว คือ ให กลับถือนิสัยอีก
เธอถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ซองเสพ คบหา นั่งใกลกัลยาณมิตร ขอใหแนะนํา ไตถาม ไดเปน
พหูสูต ช่ําชอง ในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เปนผูฉลาด เฉียบแหลม มีปญ
 ญา
เปนลัชชี มีความรังเกียจ ใครตอ สิกขา เธอประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได
เขาไปหาภิกษุ ทั้งหลายแลวกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมถูกสงฆลงนิยสกรรมแลวไดประพฤติ
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ผมจะพึงปฏิบัตอิ ยางไรตอไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ
[๗๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้นสงฆจง ระงับนิยสกรรมแก
ภิกษุเสยยสกะ
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วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด
หมวดที่ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับนิยสกรรมแกภกิ ษุผูประกอบดวย องค ๕ คือ
๑. ใหอุปสมบท
๒. ใหนสิ ัย
๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ นิยสกรรม ฯ
หมวดที่ ๒
[๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับนิยสกรรมแกภกิ ษุผูประกอบ ดวยองค ๕ แมอื่น
อีก คือ
๑. ถูกสงฆลงนิยสกรรมเพราะอาบัตใิ ด ตองอาบัตนิ ั้น
๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๔. ติกรรม
๕. ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ นิยสกรรม ฯ
หมวดที่ ๓
[๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับนิยสกรรมแกภกิ ษุผูประกอบ ดวยองค ๘ คือ
๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๓. ทําการไตสวน
๔. เริ่มอนุวาทาธิกรณ
๕. ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส
๖. โจทภิกษุอื่น
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๗. ใหภกิ ษุอื่นใหการ
๘. ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับ นิยสกรรม ฯ
วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด จบ
__________________
วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด
หมวดที่ ๑
[๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผูประกอบดวย องค ๕ คือ
๑. ไมใหอุปสมบท
๒. ไมใหนิสัย
๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ นิยสกรรม ฯ
หมวดที่ ๒
[๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผูประกอบดวย องค ๕ แมอื่นอีก
คือ
๑. ถูกสงฆลงนิยสกรรมเพราะอาบัตใิ ด ไมตองอาบัตินั้น
๒. ไมตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๔. ไมติกรรม
๕. ไมติภกิ ษุทั้งหลายผูทํากรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับนิยสกรรม ฯ
หมวดที่ ๓
[๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผปู ระกอบดวย องค ๘ คือ
๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
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๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๓. ไมทําการไตสวน
๔. ไมเริม่ อนุวาทาธิกรณ
๕. ไมยังภิกษุอนื่ ใหทําโอกาส
๖. ไมโจทภิกษุอนื่
๗. ไมใหภิกษุอนื่ ใหการ
๘. ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกนั
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับ นิยสกรรม ฯ
วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด จบ
__________________
วิธีระงับนิยสกรรม
[๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงระงับนิยสกรรมอยางนี้ คือ ภิกษุ เสยยสกะนั้น พึง
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแก พรรษากวา นัง่ กระหยงประคองอัญชลี
แลวกลาวคําขอระงับนิยสกรรมนั้นอยางนี้ วาดังนี:้ คําขอระงับนิยสกรรม
ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติ
แกตวั ได ขาพเจาขอระงับนิยสกรรม
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาระงับนิยสกรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระเสยยสกะรูปนี้ ถูกสงฆ ลงนิยสกรรมแลว
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได บัดนี้ขอระงับนิยสกรรม ถาความพรอม
พรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง ระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ นี่เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระเสยยสกะรูปนี้ ถูกสงฆ ลงนิยสกรรมแลว
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได บัดนี้ขอระงับนิยสกรรม สงฆระงับ
นิยสกรรม สงฆระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ การระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
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ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา พระเสยยสกะ
รูปนี้ ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ประพฤติโดย ชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้
ขอระงับนิยสกรรม สงฆ ระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ การระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ
ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน ผูนนั้ พึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา พระเสยยสกะ
รูปนี้ ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ประพฤติ โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ขอ
ระงับนิยสกรรม สงฆระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ การระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ
ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน ผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
นิยสกรรมอันสงฆระงับแลวแกพระเสยยสกะ ชอบแกสงฆ เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจา
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
จบนิยสกรรม ที่ ๒
____________
ปพพาชนียกรรม ที่ ๓
เรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
[๘๔] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุพวกอัสสชิและปุพพสุกะ เปนเจาถิ่น ในชนบทกิฏาคีรี
เปนภิกษุอลัชชีเลวทราม ภิกษุพวกนั้นประพฤติอนาจารเห็นปาน ดังนี้ คือ ปลูกตนไมดอกเองบาง
ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอนื่ รดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรอง
ดอกไมเองบาง ใชให ผูอื่นรอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํามาลัยเรียงกาน
เองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชใหผูอนื่ ทําบาง ทําดอกไม พุมเองบาง ใชใหผูอนื่ ทํา
บาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไม พวงเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมแผง
สําหรับประดับอกเองบาง ใชใหผูอื่น ทําบาง ภิกษุพวกนั้นนําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่ง
มาลัยตอกาน นําไปเอง บาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยเรียงกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอื่น
นําไปบาง ซึ่งดอกไมชอ นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมพุม นําไปเองบาง ใชให
ผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมเทริด นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมพวง นําไปเองบาง
ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมแผงสําหรับประดับอก เพือ่ กุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุมารีแหง
ตระกูล เพื่อสะใภแหงตระกูล เพื่อกุลทาสี ภิกษุ พวกนั้นฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบาง
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ดื่มน้ําในขันใบเดียวกันบาง นั่งบน อาสนะอันเดียวกันบาง นอนบนเตียงอันเดียวกันบาง นอน
รวมเครื่องลาดอันเดียว กันบาง นอนคลุมผาหมผืนเดียวกันบาง นอนรวมเครื่องลาดและคลุมผาหม
รวม กันบาง กับกุลสตรี กุลธิดา กุมารีแหงตระกูล สะใภแหงตระกูล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลา
วิกาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล บาง ฟอนรําบาง ขับรองบาง
ประโคมบาง เตนรําบาง ฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง ขับรองกับหญิงฟอนรําบาง ประโคมกับหญิง
ฟอนรําบาง เตนรํากับหญิงฟอนรําบาง ฟอนรํากับหญิงขับรองบาง ขับรองกับหญิงขับรองบาง
ประโคมกับหญิงขับรองบาง เตนรํากับหญิงขับรองบาง ฟอนรํากับหญิงประโคมบาง ขับรองกับ
หญิงประโคมบาง ประโคมกับหญิงประโคมบาง เตนรํากับหญิงประโคมบาง ฟอนรํากับหญิงเตนรํา
บาง ขับรองกับหญิงเตนรําบาง ประโคมกับหญิงเตนรําบาง เตนรํากับหญิงเตนรําบาง เลนหมากรุก
แถวละแปดตาบาง เลนหมากรุกแถวละสิบตาบาง เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลนหมาก
ไหวบาง เลนโยนบวงบาง เลนไมหึ่งบาง เลนฟาดให เปนรูปตางๆ บาง เลนสะกาบาง เลนเปา
ใบไมบาง เลนไถนอยๆ บาง เลน หกคะเมนบาง เลนไมกังหันบาง เลนตวงทรายดวยใบไมบาง
เลนรถนอยๆ บาง เลนธนูนอ ยๆ บาง เลนเขียนทายบาง เลนทายใจบาง เลนเลียนคนพิการ
บาง หัดขี่ชางบาง หัดขี่มาบาง หัดขี่รถบาง หัดยิงธนูบาง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่ง ผลัดชางบาง
วิ่งผลัดมาบาง วิ่งผลัดรถบาง วิ่งขับกันบาง วิ่งเปยวกันบาง ผิวปากบาง ปรบมือบาง ปล้ํากันบาง
ชกมวยกันบาง ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถานเตนรําแลว พูดกับหญิงฟอนรําอยางนีว้ า นองหญิง
เธอจงฟอนรํา ณ ที่นี้ ดังนี้บาง ใหการ คํานับบาง ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง ฯ
อุบาสกเลาเรื่องใหพระฟง
[๘๕] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งจําพรรษาในแควนกาสี เดินทาง ไปพระนครสาวัตถี
เพื่อเฝาพระผูม ีพระภาค ถึงชนบทกิฏาคีรีแลว ครั้นเวลาเชา ภิกษุนั้นครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวร
เขาไปบิณฑบาตยังชนบทกิฏาคีรี มีอาการ เดินไป ถอยกลับ แลเหลียว คูแขน เหยียดแขน
นาเลื่อมใส มีจกั ษุทอดลงสมบูรณดวยอิริยาบถ
คนทั้งหลายเห็นภิกษุรูปนั้น แลวพูดอยางนี้วา ภิกษุรปู นี้เปนใคร ดูคลายคน ไมคอยมี
กําลัง เหมือนคนออนแอ เหมือนคนมีหนาสยิ้ว ใครเลาจักถวายบิณฑะ แกทานผูเขาไปเที่ยว
บิณฑบาตรูปนี้ สวนพระผูเปนเจาเหลาพระอัสสชิ และพระ ปุนัพพสุกะของพวกเรา เปนผูออน
โยน พูดจาไพเราะ ออนหวาน ยิ้มแยมกอน มักพูดวา มาเถิด มาดีแลว มีหนาไมสยิว้
มีหนาชื่นบาน มักพูดกอน ใครๆ ก็ ตองถวายบิณฑะแกทานเลานั้น
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อุบาสกคนหนึ่งไดแลเห็นภิกษุรูปนัน้ กําลังเที่ยวบิณฑบาตอยูใ นชนบท กิฏาคีรี ครั้นแลว
จึงเขาไปหาภิกษุรูปนั้น กราบเรียนถามภิกษุรูปนั้นวา พระคุณเจา ไดบณ
ิ ฑะบางไหม ขอรับ
ภิกษุรูปนัน้ ตอบวา ยังไมไดบิณฑะเลย จะ
อุบาสกกลาวอาราธนาวา นิมนตไปเรือนผมเถิด ขอรับ แลวนําภิกษุรูปนั้น ไปเรือน นิมนต
ใหฉันแลวเรียนถามวา พระคุณเจาจักไปทีไ่ หน ขอรับ
ภิ. อาตมาจักไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค
อุ. ถาเชนนั้น ขอพระคุณเจา จงกราบถวายบังคมพระบาทยุคลของ พระผูมีพระภาคดวย
เศียรเกลา และขอจงกราบทูลตามถอยคําของผมอยางนี้วา พระพุทธเจาขา วัดในชนบทกิฏาคีรีโทรม
ภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะ เปนเจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรี เปนภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอ
ประพฤติอนาจาร เห็นปานดังนี้ คือ ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอนื่ ปลูกบาง รดน้ําเองบาง
ใชใหผูอื่นรดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่น
รอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํามาลัยเรียง กานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง
ทําดอกไมชอเองบาง ใชใหผอู ื่นทําบาง ทําดอกไม พุมเองบาง ใชใหผูอนื่ ทําบาง ทําดอกไมเทริด
เองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํา ดอกไมพวงเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอก
เองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ภิกษุพวกนัน้ นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยตอกาน นําไปเอง
บาง ใชใหผูอนื่ นําไปบาง ซึง่ มาลัยเรียงกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอื่น นําไปบาง ซึ่งดอกไมชอ นําไป
เองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมพุม นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมเทริด นําไป
เองบาง ใชใหผูอื่น นําไปบาง ซึ่งดอกไมพวง นําไปเองบาง ใชใหผูอนื่ นําไปบาง ซึง่ ดอกไมแผง
สําหรับประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุมารีแหงตระกูล เพื่อสะใภ แหงตระกูล เพื่อ
กุลทาสี ภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบาง ดื่มน้ํา ในขันใบเดียวกันบาง นั่งบน
อาสนะอันเดียวกันบาง นอนบนเตียงอันเดียวกันบาง นอนรวมเครื่องลาดอันเดียวกันบาง นอน
คลุมผาหมผืนเดียวกันบาง นอนรวม เครื่องลาดและคลุมผาหมรวมกันบาง กับกุลสตรี กุลธิดา
กุมารีแหงตระกูล สะใภแหงตระกูล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลาวิกาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทัดทรง
ดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลบาง ฟอนรําบาง ขับรองบาง ประโคมบาง เตนรําบาง ฟอนรํา
กับหญิงฟอนรําบาง ขับรองกับหญิงฟอนรําบาง ประโคม กับหญิงฟอนรําบาง เตนรํากับหญิงฟอนรํา
บาง ฟอนรํากับหญิงขับรองบาง ขับรอง กับหญิงขับรองบาง ประโคมกับหญิงขับรองบาง เตนรํา
กับหญิงขับรองบาง ฟอนรํา กับหญิงประโคมบาง ขับรองกับหญิงประโคมบาง ประโคมกับหญิง
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ประโคมบาง เตนรํากับหญิงประโคมบาง ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง ขับรองกับหญิงเตนรําบาง
ประโคมกับหญิงเตนรําบาง เตนรํากับหญิงเตนรําบาง เลนหมากรุกแถวละแปดตา บาง เลนหมากรุก
แถวละสิบตาบาง เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลน หมากไหวบาง เลนโยนบวงบาง เลน
ไมหึ่งบาง เลนฟาดใหเปนรูปตางๆ บาง เลนสะกาบาง เลนเปาใบไมบาง เลนไถนอยๆ บาง
เลนหกคะเมนบาง เลน ไมกงั หันบาง เลนตวงทรายดวยใบไมบาง เลนรถนอยๆ บาง เลนธนู
นอยๆ บาง เลนเขียนทายบาง เลนทายใจบาง เลนเลียนคนพิการบาง หัดขี่ชางบาง หัด ขี่มา
บาง หัดขี่รถบาง หัดยิงธนูบา ง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่งผลัดชางบาง วิ่งผลัด มาบาง วิ่งผลัดรถบาง
วิ่งขับกันบาง วิ่งเปยวกันบาง ผิวปากบาง ปรบมือบาง ปล้ํากันบาง ชกมวยกันบาง ปูลาดผา
สังฆาฏิ ณ กลางสถานเตนรํา แลวพูดกับ หญิงฟอนรําอยางนี้วา นองหญิง เธอจงฟอนรํา ณ ที่นี้
ดังนี้บาง ใหการคํานับบาง ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง เมื่อกอนชาวบานยังมีศรัทธาเลื่อมใส
แตเดีย๋ วนี้ เขาไมศรัทธาไมเลื่อมใสแลว แมทานประจําของสงฆกอนๆ บัดนี้ทายกทายิกา ไดตัดขาด
แลว ภิกษุมีศีลเปนที่รักยอมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทรามอยูครอง พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจา
ขอประทานพระวโรกาส พระผูมีพระภาคพึงสง ภิกษุทงั้ หลายไปสูชนบทกิฏาคีรีเถิด เพื่อวัดในชนบท
กิฏาคีรีนี้จะพึงตั้งมั่นอยู
ภิกษุรูปนัน้ รับคําของอุบาสกนั้นแลว ลุกจากอาสนะหลีกไปโดยทาง พระนครสาวัตถี ถึง
พระนครสาวัตถี พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก คหบดี โดยลําดับ เขาเฝาพระผูมีพระ
ภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
พุทธประเพณี
[๘๖] ก็การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระ อาคันตุกะทัง้ หลาย
นั่นเปนพุทธประเพณี
ทรงปฏิสันถาร
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ รางกาย ของเธอยังพอทนได
หรือ ยังพอใหเปนไปไดหรือ เธอเดินทางมามีความลําบาก นอยหรือ และเธอมาจากไหน
ภิกษุรปู นัน้ กราบทูลวา ขาพระพุทธเจายังพอทนได พระพุทธเจาขา ยังพอใหเปนไปได
พระพุทธเจาขา และขาพระพุทธเจาเดินทางมา มีความ ลําบากเล็กนอย ขาพระพุทธเจาจําพรรษาใน
แควนกาสีแลว เมื่อจะมายังพระนคร สาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค ไดผานชนบทกิฏาคีรี พระ
พุทธเจาขา ครั้น เวลาเชา ขาพระพุทธเจาครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังชนบท
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กิฏาคีรี อุบาสกคนหนึ่ง ไดแลเห็นขาพระพุทธเจากําลังเทีย่ วบิณฑบาตอยูใน ชนบทกิฏาคีรี ครั้น
แลวไดเขาไปหาขาพระพุทธเจา กราบไหวขาพระพุทธเจาแลว ถามวา ทานไดบณ
ิ ฑะบางไหม ขอรับ
ขาพระพุทธเจาตอบวา ยังไมไดบิณฑะ เลยจะ เขาพูดวา นิมนตไปเรือนผมเถิด ขอรับ แลวนํา
ขาพระพุทธเจาไปเรือน ใหฉันแลวถามวา พระคุณเจาจักไปที่ไหน ขอรับ ขาพระพุทธเจาตอบวา
จัก ไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคจะ เขาพูดวา ทานขอรับ ถาเชนนั้น ขอทานจง
กราบถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผูมีพระภาค ดวยเศียรเกลา และ ขอจงกราบทูลตามถอยคํา
ของกระผมอยางนี้วา พระพุทธเจาขา วัดในชนบทกิฏาคีรี โทรม ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ
ปุนัพพสุกะเปนเจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรี เปน ภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอประพฤติอนาจารเห็น
ปานนี้ คือ ปลูกตนไมดอก เองบาง ใชใหผอู ื่นปลูกบาง ... ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง
เมื่อกอน ชาวบานยังมีศรัทธาเลื่อมใส แตเดี๋ยวนี้เขาไมศรัทธาไมเลื่อมใสแลว แมทาน ประจําของ
สงฆกอนๆ บัดนี้ทายกทายิกาไดตัดขาดแลว ภิกษุมีศีลเปนที่รัก ยอมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทราม
อยูครอง พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาขอ ประทานพระวโรกาส พระองคควรสงภิกษุทั้งหลาย
ไปสูชนบทกิฏาคีรี เพื่อวัด ในชนบทกิฏาคีรีนี้ จะพึงตั้งมัน่ อยู ดังนี้ ขาพระพุทธเจามาจากชนบท
กิฏาคีรีนั้น พระพุทธเจาขา ฯ
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
[๘๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ เปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ขาววา ภิกษุพวก
อัสสชิและปุนัพพสุกะ เปนเจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรี เปน ภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอประพฤติ
อนาจารเห็นปานดังนี้ คือ ปลูกตนไมดอก เองบาง ใชผูอื่นปลูกบาง ... ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ
บาง เมื่อกอนชาว บานยังมีศรัทธาเลื่อมใส แตเดี๋ยวนี้เขาไมศรัทธาไมเลื่อมใสแลว แมทานประจํา
ของสงฆกอนๆ บัดนี้ทายกทายิกาไดตัดขาดแลว ภิกษุมีศลี เปนที่รักยอมหลีก เลี่ยงไป ภิกษุ
เลวทรามอยูครอง ดังนี้ จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของ โมฆบุรุษเหลานั้น
นั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดประพฤติอนาจาร เห็นปานดังนี้ คือ
ไดปลูกตนไมดอกเองบาง ไดใชใหผูอื่นปลูกบาง ไดรดน้ํา เองบาง ไดใชใหผูอื่นรดบาง ไดเก็บ
ดอกไมเองบาง ไดใชใหผูอนื่ เก็บบาง ได รอยกรองดอกไมเองบาง ไดใชใหผูอื่นรอยกรองบาง
ไดทํามาลัยตอกานเองบาง ไดใชใหผูอื่นทําบาง ไดทํามาลัยเรียงกานเองบาง ไดใชใหผูอื่นทําบาง
ไดทํา ดอกไมชอเองบาง ไดใชใหผูอื่นทําบาง ไดทําดอกไมพุมเองบาง ไดใชใหผูอนื่ ทําบาง ไดทํา
ดอกไมเทริดเองบาง ไดใชใหผูอื่นทําบาง ไดทําดอกไมพวงเองบาง ไดใชใหผูอื่นทําบาง ไดทํา
ดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง ไดใชใหผูอื่น ทําบาง พวกเธอไดนําไปเองบาง ไดใชใหผูอนื่
นําไปบาง ซึ่งมาลัยตอกาน ไดนํา ไปเองบาง ไดใชใหผอู ื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยเรียงกาน ไดนําไปเองบาง
ไดใชให ผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมชอ ไดนําไปเองบาง ไดใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่ง
ดอกไมพุม ไดนําไปเองบาง ไดใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมเทริด ไดนําไปเองบาง ไดใชให
ผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมพวง ไดนําไปเอง บาง ไดใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมแผงสําหรับ
ประดับอก เพือ่ กุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุมารีแหงตระกูล เพื่อสะใภแหงตระกูล เพือ่ กุลทาสี
พวก เธอไดฉนั อาหารในภาชนะอันเดียวกันบาง ไดดื่มน้าํ ในขันใบเดียวกันบาง ไดนงั่ บนอาสนะ
อันเดียวกันบาง ไดนอนบนเตียงอันเดียวกันบาง ไดนอนรวมเครื่องลาด อันเดียวกันบาง ไดนอน
คลุมผาหมผืนเดียวกันบาง ไดนอนรวมเครื่องลาดและ คลุมผาหมรวมกันบางกับกุลสตรี กุลธิดา
กุมารีแหงตระกูล สะใภแหงตระกูล กุลทาสี ไดฉันอาหารในเวลาวิกาลบาง ไดดื่มน้ําเมาบาง ไดทัด
ทรงดอกไมของหอม และเครื่องลูบไลบาง ไดฟอนรําบาง ไดขับรองบาง ไดประโคมบาง ไดเตนรํา
บาง ไดฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง ไดขับรองกับหญิงฟอนรําบาง ไดประโคมกับหญิงฟอน รําบาง
ไดเตนรํากับหญิงฟอนรําบาง ไดฟอนรํากับหญิงขับรองบาง ไดขับรองกับหญิง ขับรองบาง ได
ประโคมกับหญิงขับรองบาง ไดเตนรํากับหญิงขับรองบาง ได ฟอนรํากับหญิงประโคมบาง ไดขับ
รองกับหญิงประโคมบาง ไดประโคมกับหญิง ประโคมบาง ไดเตนรํากับหญิงประโคมบาง ไดฟอนรํา
กับหญิงเตนรําบาง ไดขับ รองกับหญิงเตนรําบาง ไดประโคมกับหญิงเตนรําบาง ไดเตนรํากับหญิง
เตนรําบาง ไดเลนหมากรุกแถวละแปดตาบาง ไดเลนหมากรุกแถวละสิบตาบาง ไดเลน หมากเก็บ
บาง ไดเลนชิงนางบาง ไดเลนหมากไหวบาง ไดเลนโยนหวงบาง ไดเลนไมหึ่งบาง ไดเลนฟาด
ใหเปนรูปตางๆ บาง ไดเลนสะกาบาง ไดเลน เปาใบไมบาง ไดเลนไถนอยๆ บาง ไดเลนหกคะเมน
บาง ไดเลนไมกังหันบาง ไดเลนตวงทรายดวยใบไมบาง ไดเลนรถนอยๆ บาง ไดเลนธนูนอยๆ
บาง ไดเลนเขียนทายบาง ไดเลนทายใจบาง ไดเลนเลียนคนพิการบาง ไดหัดขี่ชาง บาง ไดหัด
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ขี่มาบาง ไดหดั ขี่รถบาง ไดหัดยิงธนูบาง ไดหัดเพลงอาวุธบาง ไดวิ่งผลัดชางบาง ไดวิ่งผลัดมา
บาง ไดวิ่งผลัดรถบาง ไดวิ่งขับกันบาง ไดวงิ่ เปยวกันบาง ไดผิวปากบาง ไดปรบมือบาง ไดปล้ํา
กันบาง ไดชกมวยกันบาง ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถานที่เตนรําแลว ไดพูดกับหญิงฟอนรํา
อยางนี้วา นองหญิง เธอจงฟอนรํา ณ ที่นี้ ดังนี้บาง ไดใหการคํานับบาง ไดประพฤติ อนาจาร
มีอยางตางๆ บาง เมื่อกอนชาวบานยังมีศรัทธาเลื่อมใส แตเดี๋ยวนี้เขา ไมศรัทธาไมเลื่อมใสแลว
แมทานประจําของสงฆกอนๆ บัดนี้ทายกทายิกาได ตัดขาดแลว ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักยอมหลีกเลี่ยง
ไป ภิกษุเลวทรามอยูครองเลา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานัน้ นั่น ไมเปนไปเพื่อ ความเลือ่ มใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลว ทรงทําธรรมีกถา รับสั่ง กะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะวา
ไปเถิด สารีบุตรและโมคคัลลานะ พวกเธอ ไปถึงชนบทกิฏาคีรีแลวจงทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุ
พวกอัสสชิ และปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรี เพราะภิกษุพวกนั้นเปนสัทธิวิหาริกของพวกเธอ
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกราบทูลถามวา พวกขาพระพุทธเจา จะทําปพพาชนีย
กรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนพั พสุกะจากชนบทกิฏาคีรี ไดดว ยวิธีไร เพราะภิกษุพวกนั้น
ดุราย หยาบคาย พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตรและโมคคัลลานะ ถาเชนนัน้ พวกเธอจงไปพรอมดวย
ภิกษุหลายๆ รูป
พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะกราบทูลรับสนองพระผูมีพระภาควา อยางนั้น
พระพุทธเจาขา ฯ
วิธีทําปพพาชนียกรรม
[๘๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลปพพาชนียกรรม พึงทําอยางนี้ คือ
พึงโจทภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะกอน ครั้นแลวพึงให พวกเธอใหการ แลวพึงปรับอาบัติ
ครั้นแลว ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึง ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาทําปพพาชนียกรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระอัสสชิและ พระปุนัพพสุกะเหลานี้
เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลว ทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้
เขาไดเห็นอยูด ว ย เขาไดยนิ อยูดวย และสกุลทั้งหลายถูกภิกษุเหลานี้ประทุษรายแลว เขา
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ไดเห็นอยูดว ย เขาไดยนิ อยูดว ย ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่ แลว สงฆพึงทําปพพาชนี
ยกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพ- พสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิ
และพระปุนัพพสุกะ ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระอัสสชิและ พระปุนัพพสุกะเหลานี้เปน
ผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลว ทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขาได
เห็นอยูด วย เขาไดยินอยูดว ย และสกุลทั้งหลายถูกภิกษุเหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเห็น
อยูดวย เขาไดยินอยูด วย สงฆทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุ พวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
จากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระ อัสสชิและพระปุนพั พสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี การ
ทําปพพา- ชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี วา ภิกษุพวก
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพงึ อยูในชนบทกิฏาคีรี ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปน
ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน ผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุพวกพระ
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้เปนผูประทุษ รายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความ
ประพฤติเลวทรามของภิกษุ เหลานี้ เขาไดเห็นอยูด วย เขาไดยินอยูดว ย และสกุลทั้งหลายถูก
ภิกษุ เหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูด วย เขาไดยินอยูดวย สงฆทาํ ปพพาชนียกรรม
แกภกิ ษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบท กิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและ
พระปุนัพพสุกะ ไมพึงอยูในชนบท กิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิ
และพระปุนัพ- พสุกะจากชนบทคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพงึ อยูใน
ชนบทกิฏาคีรี ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไม ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้
พึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุพวก
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้ เปนผู ประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม
ความเลวทรามของภิกษุ เหลานี้ เขาไดเห็นอยูดว ย เขาไดยินอยูดว ย และสกุลทั้งหลายถูก ภิกษุ
เหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดว ย เขาไดยินอยูดว ย สงฆทําปพพาชนียกรรมแกพวก
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จาก ชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
ไมพึงอยูใน ชนบทกิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุพวกพระอัสสชิและพระ ปุนัพพสุกะ
จากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
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ปพพาชนียกรรม สงฆทําแลวแกภกิ ษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบท
กิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพงึ อยูในชนบทกิฏาคีรี ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปน กรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ไม สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน กรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๒
[๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่น อีก เปนกรรมไม
เปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะ ไมตองอาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติมิใชเปน
เทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติที่แสดง แลว ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๓
[๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม แมอื่นอีก เปนกรรมไม
เปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ไมโจท กอนแลวทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการกอน
แลวทํา ๑ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๔
[๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม อื่นอีก เปนกรรมไม
เปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน
วรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
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หมวดที่ ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน
วรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุท้งั หลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี
หมวดที่ ๖
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําไมตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี
หมวดที่ ๗
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตองอาบัติ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี
หมวดที่ ๘
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติมิใชเปน เทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑
สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี
หมวดที่ ๙
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ
เปนวรรคทํา ๑

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 39
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี
หมวดที่ ๑๐
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี
หมวดที่ ๑๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมใหจาํ เลยใหการ กอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ
เปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี
หมวดที่ ๑๒
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม ไมเปนธรรม
ไมเปนวินัยและระงับแลวไมดี ฯ
ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ
__________________
ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปน กรรมเปนธรรม เปน
วินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอนแลว ทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน
วินัย และระงับดีแลว ฯ
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หมวดที่ ๒
[๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา เพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑
ทําเพราะอาบัติยังไมไดแสดง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๓
[๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่น อีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ให จําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับ
อาบัติแลวทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน
วินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๔
[๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่น อีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดย ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน
วินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๕
[๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง
กันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน
วินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๖
[๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมกันทํา ๑
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๗
[๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง
กันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน
วินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๘
[๑๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติเปน เทสนาคามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน
วินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๙
[๑๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติยังไมไดแสดง ๑ ทําโดยธรรม ๑
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน
วินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๑๐
[๑๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง
กันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน
วินัย และระงับดีแลว ฯ
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หมวดที่ ๑๑
[๑๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆ
พรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน
วินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๑๒
[๑๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง
กันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน
วินัย และระงับดีแลว ฯ
ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ
__________________
ขอที่สงฆจํานง ๑๔ หมวด
หมวดที่ ๑
[๑๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย
กรรมก็ได คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณ
ในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวย
การคลุกคลีอันไมสมควร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรม
ก็ได ฯ
หมวดที่ ๒
[๑๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆ จํานงจะพึงลง
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ปพพาชนียกรรมก็ได คือ เปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เปนผูมี อาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ เปน
ผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึงลง ปพพาชนียกรรม
ก็ได ฯ
หมวดที่ ๓
[๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆ จํานงจะพึงลง
ปพพาชนียกรรมก็ได คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียน พระธรรม ๑ กลาวติเตียน
พระสงฆ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึง ลงปพพาชนียกรรม
ก็ได ฯ
หมวดที่ ๔
[๑๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆจํานงจะพึงลง
ปพพาชนียกรรมก็ได คือ เลนคะนองกาย ๑ เลนคะนองวาจา ๑ เลนคะนองกายและวาจา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรม
ก็ได ฯ
หมวดที่ ๕
[๑๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆจํานงจะพึงลง
ปพพาชนียกรรมก็ได คือ ประพฤติอนาจารทางกาย ๑ ประพฤติ อนาจารทางวาจา ๑ ประพฤติอนาจาร
ทางกายและวาจา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรม
ก็ได ฯ
หมวดที่ ๖
[๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆจํานงจะพึงลง
ปพพาชนียกรรมก็ได คือ บังอาจลบลางพระบัญญัติทางกาย ๑ บังอาจลบลางพระบัญญัติทางวาจา ๑
บังอาจลบลางพระบัญญัติทางกายและวาจา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรม
ก็ได ฯ
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หมวดที่ ๗
[๑๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆจํานงจะพึงลง
ปพพาชนียกรรมก็ได คือ ประกอบมิจฉาชีพทางกาย ๑ ประกอบ มิจฉาชีพทางวาจา ๑ ประกอบ
มิจฉาชีพทางกายและวาจา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึง ลงปพพาชนียกรรม
ก็ได ฯ
หมวดที่ ๘
[๑๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแก ภิกษุ ๓ รูป คือ
รูปหนึ่งเปนผูก อความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑
รูปหนึ่งเปนพาล ไมฉลาด มีวิบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ รูปหนึ่งอยูคลุกคลีกับคฤหัสถ
ดวยการคลุกคลีอันไม สมควร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปนี้แล เมือ่ สงฆจํานงจะพึงลง ปพพาชนียกรรมก็ได ฯ
หมวดที่ ๙
[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแก ภิกษุ ๓ รูป แมอื่น
อีกก็ได คือ รูปหนึ่งเปนผูมศี ีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ รูปหนึ่งเปน ผูมีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑
รูปหนึ่งเปนผูม ีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปนี้แล เมือ่ สงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได ฯ
หมวดที่ ๑๐
[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแก ภิกษุ ๓ รูป แมอื่น
อีกก็ได คือ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ รูปหนึ่งกลาว ติเตียนพระธรรม ๑ รูปหนึ่งกลาว
ติเตียนพระสงฆ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปนี้แล เมือ่ สงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย กรรมก็ได ฯ
หมวดที่ ๑๑
[๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแก ภิกษุ ๓ รูป แมอื่น
อีกก็ได คือ รูปหนึ่งเลนคะนองกาย ๑ รูปหนึ่งเลนคะนองวาจา ๑ รูปหนึ่งเลนคะนองกายและ
วาจา ๑
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปนี้แล เมือ่ สงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได ฯ
หมวดที่ ๑๒
[๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุ ๓ รูป แมอื่น
อีกก็ได คือ รูปหนึ่งประพฤติอนาจารทางกาย ๑ รูปหนึ่ง ประพฤติอนาจารทางวาจา ๑ รูปหนึ่งประ
พฤติอนาจารทางกายและวาจา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปนี้แล เมือ่ สงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย กรรมก็ได ฯ
หมวดที่ ๑๓
[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุ ๓ รูป แมอื่น
อีกก็ได คือ รูปหนึ่งบังอาจลบลางพระบัญญัติทางกาย ๑ รูปหนึ่ง บังอาจลบลางพระบัญญัติทางวาจา ๑
รูปหนึ่งบังอาจลบลางพระบัญญัติทางกายและ วาจา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปนี้แล เมือ่ สงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได ฯ
หมวดที่ ๑๔
[๑๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุ ๓ รูปแมอื่น
อีกก็ได คือ รูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพทางกาย ๑ รูปหนึง่ ประกอบมิจฉาชีพทางวาจา ๑ รูปหนึ่ง
ประกอบมิจฉาชีพทางกายและวาจา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปนี้แล เมือ่ สงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได ฯ
ขอที่สงฆจํานง ๑๔ หมวด จบ
__________________
วัตร ๑๘ ขอในปพพาชนียกรรม
[๑๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว ตองประพฤติโดยชอบ
วิธีประพฤติโดยชอบในปพพาชนียกรรมนั้น ดังตอไปนี้:๑. ไมพึงใหอุปสมบท
๒. ไมพึงใหนิสัย
๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฐาก
๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี
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๖. ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมเพราะอาบัติใด ไมพงึ ตองอาบัตินั้น
๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๙. ไมพึงติกรรม
๑๐. ไมพงึ ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
๑๑. ไมพงึ หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๑๓. ไมพงึ ทําการไตสวน
๑๔. ไมพงึ เริ่มอนุวาทาธิกรณ
๑๕. ไมพงึ ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส
๑๖. ไมพงึ โจทภิกษุอื่น
๑๗. ไมพงึ ใหภกิ ษุอนื่ ใหการ
๑๘. ไมพงึ ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน ฯ
วัตร ๑๘ ขอ ในปพพาชนียกรรม จบ
________________________
ภิกษุสงฆเดินทางไปลงโทษ
[๑๒๐] ครั้งนั้น ภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนประมุขไดไปสูชนบท
กิฏาคีรี แลวลงปพพาชนียกรรมแกพวกภิกษุอัสสชิและ ปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีวา พวก
ภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะไมพึงอยูใน ชนบทกิฏาคีรี
พวกภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะเหลานั้น ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว ไมประพฤติโดย
ชอบ ไมหายเยอหยิ่ง ไมประพฤติแกตวั ไมขอขมาภิกษุทงั้ หลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยัง
ใสความวา ลําเอียงเพราะความพอใจ ลําเอียงเพราะ ความขัดเคือง ลําเอียงเพราะความหลง ลําเอียง
เพราะความกลัว หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มี
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษุ
อัสสชิและปุนัพพสุกะ ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว จึงไดไม ประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอ
หยิ่ง ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุทั้งหลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียง
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เพราะความพอใจ ลําเอียงเพราะ ความขัดเคือง ลําเอียงเพราะความหลง ลําเอียงเพราะความกลัว
หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มีเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
[๑๒๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ เหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุ
อัสสชิและปุนัพพสุกะถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว ไมประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิ่ง ไม
ประพฤติแกตวั ไมขอขมา ภิกษุทั้งหลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงเพราะ
ความพอใจ ลําเอียงเพราะความขัดเคือง ลําเอียงเพราะความหลง ลําเอียงเพราะความกลัว หลีก
ไปเสียก็มี สึกเสียก็มี จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลา
นั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภิกษุโมฆบุรุษ
เหลานั้น ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว จึงไดไม ประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิง่ ไมประ
พฤติแกตวั ไมขอขมาภิกษุทงั้ หลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงเพราะ
ความพอใจ ลําเอียงเพราะ ความขัดเคือง ลําเอียงเพราะความหลง ลําเอียงเพราะความกลัว หลีกไป
เสียก็มี สึกเสียก็มีเลา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะ ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงระงับปพพาชนียกรรม ฯ
วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด
หมวดที่ ๑
[๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูประกอบดวยองค
๕ คือ
๑. ใหอุปสมบท
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๒. ใหนสิ ัย
๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรม ฯ
หมวดที่ ๒
[๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุผูประกอบดวยองค ๕
แมอื่นอีก คือ
๑. ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมเพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น
๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๔. ติกรรม
๕. ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรม ฯ
หมวดที่ ๓
[๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุผูประกอบดวยองค ๘
คือ
๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๓. ทําการไตสวน
๔. เริ่มอนุวาทาธิกรณ
๕. ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส
๖. โจทภิกษุอื่น
๗. ใหภกิ ษุอื่นใหการ
๘. ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรม ฯ
วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ในปพพาชนียกรรมจบ
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วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด
[๑๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุผปู ระกอบดวยองค ๕ คือ
๑. ไมใหอุปสมบท
๒. ไมใหนิสัย
๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรม ฯ
หมวดที่ ๒
[๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุผปู ระกอบดวยองค ๕
แมอื่นอีก คือ
๑. ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมเพราะอาบัติใด ไมตอ งอาบัตินั้น
๒. ไมตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๔. ไมติกรรม
๕. ไมติภกิ ษุทั้งหลายผูทํากรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรม ฯ
หมวดที่ ๓
[๑๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุผปู ระกอบดวยองค ๘
คือ
๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๓. ไมทําการไตสวน
๔. ไมเริม่ อนุวาทาธิกรณ
๕. ไมยังภิกษุอนื่ ใหทําโอกาส

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 50
๖. ไมโจทภิกษุอนื่
๗. ไมใหภิกษุอนื่ ใหการ
๘. ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกนั
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรม ฯ
วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ในปพพาชนียกรรม จบ
__________________
วิธีระงับปพพาชนียกรรม
[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพงึ ระงับปพพาชนียกรรมอยางนี้ คือ ภิกษุทถี่ ูกลง
ปพพาชนียกรรมนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบาไหวเทาภิกษุทั้งหลายผูแกพรรษา
กวา แลวนั่งกระโหยงประคองอัญชลี กลาวคําขอระงับกรรมนั้นอยางนี้ วาดังนี:้ คําขอระงับปพพาชนียกรรม
ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบหายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตวั ได บัดนี้ขาพเจาขอระงับปพพาชนียกรรม
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาระงับปพพาชนียกรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ถูกสงฆ ลงปพพาชนียกรรมแลว
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติ แกตวั ได บัดนี้ ขอระงับปพพาชนียกรรม ถา
ความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว สงฆพงึ ระงับปพพาชนียกรรม แกภิกษุมีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อนี้รูปนี้ ถูกสงฆลง ปพพาชนียกรรมแลว
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแก ตัวได บัดนี้ขอระงับปพพาชนียกรรม สงฆระงับ
ปพพาชนียกรรม แก ภิกษุมชี ื่อนี้ การระงับปพพาชนียกรรมแกภกิ ษุมชี ื่อนี้ ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ...
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ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุมีชื่อนีร้ ูป
นี้ ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว ประพฤติ โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้
ขอระงับปพพาชนีย- กรรม สงฆระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุมีชื่อนี้ การระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผู
นั้นพึงพูด
ปพพาชนียกรรมอันสงฆระงับแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
ปพพาชนียกรรม ที่ ๓ จบ
____________
ปฏิสารณียกรรม ที่ ๔
เรื่องพระสุธรรม
[๑๒๙] ก็โดยสมัยนัน้ แล ทานพระสุธรรมเปนเจาอาวาส เปนชางกอสราง รับภัตร
ประจําของจิตตะคหบดี ในเมืองมัจฉิกาสณฑ ในคราวทีจ่ ิตตะคหบดีประสงคจะนิมนตสงฆ คณะ
หรือบุคคล จะไมบอกทานพระสุธรรมกอน นิมนตสงฆ คณะ หรือบุคคล ไมเคยมี
สมัยตอมา พระเถระหลายรูปดวยกัน คือ ทานพระสารีบุตร ทานพระมหาโมคคัลลานะ
ทานพระมหากัจจานะ ทานพระมหาโกฏฐิกะ ทานพระมหากัปปนะ ทานพระมหาจุนทะ ทานพระ
อนุรุทธะ ทานพระเรวตะ ทานพระ อุบาลี ทานพระอานนท และทานพระราหุล ไดเที่ยวจาริกไป
ในแควนกาสี เดินทางไปถึงเมืองมัจฉิกาสณฑ ฯ
จิตตะคหบดีตอนรับพระอาคันตุกะ
[๑๓๐] จิตตะคหบดีไดทราบขาวแนถนัดวา พระเถระหลายรูปมาถึงเมืองมัจฉิกาสณฑแลว
โดยลําดับ จึงเขาไปในสํานักของพระเถระ ครั้นแลวจึงอภิวาท พระเถระทั้งหลายแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ทานพระสารีบุตรไดชี้แจงให จิตตะคหบดีผูนั่งเรียบรอยแลว ใหเห็นแจง สมาทาน
อาจหาญ ราเริง ดวย ธรรมีกถา ครั้นจิตตะคหบดีอันทานพระสารีบุตรชี้แจง ใหเห็นแจง สมาทาน
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกลาวคําอาราธนานี้แกพระเถระทั้งหลาย วา ขอพระเถระ
ทั้งหลายจงกรุณารับอาคันตุกะภัตรของขาพเจา เพื่อเจริญบุญกุศล และปติปราโมทยในวันพรุงนีด้ วย
เถิด เจาขา พระเถระทั้งนั้นรับอาราธนาดวยอาการ ดุษณีภาพ ฯ
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[๑๓๑] ครั้นจิตตะคหบดี ทราบการรับอาราธนาของพระเถระทั้งหลายแลว ลุกจากที่นั่ง
ไหวพระเถระทั้งหลาย ทําประทักษิณแลวเขาไปหาทานพระสุธรรมถึงสํานัก นมัสการแลวไดยืนอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบเรียนอาราธนาทานพระสุธรรม ดังนี้วา ขอพระคุณเจา
สุธรรม จงกรุณารับภัตตาหารของขาพเจา เพื่อเจริญบุญกุศลปติและปราโมทยในวันพรุงนี้ พรอม
กับ พระเถระทั้งหลายดวยเถิด เจาขา
ที่นั้น ทานพระสุธรรมคิดวา ครั้งกอนๆ จิตตะคหบดีนี้ประสงคจะนิมนตสงฆ คณะ
หรือบุคคล คราวใด จะไมบอกเรากอนแลวนิมนตสงฆ คณะ หรือ บุคคลไมเคยมี แตเดี๋ยวนี้
เขาไมบอกเรากอน แลวนิมนตพระเถระทัง้ หลาย เดีย๋ วนี้จิตตะคหบดีนี้ ลบหลูเมินเฉย ไมยนิ ดี
ในเราเสียแลว จึงไดกลาวคํานี้แก จิตตะคหบดีวา อยาเลย คหบดี อาตมาไมรับนิมนต
จิตตะคหบดี ไดกราบเรียนอาราธนาทานพระสุธรรมเปนคํารบสองวา ขอพระคุณเจาสุธรรม
จงกรุณารับภัตตาหารของขาพเจา เพื่อเจริญบุญกุศลปติและ ปราโมทยในวันพรุงนี้ พรอมกับพระเถระ
ทั้งหลายดวยเถิด เจาขา
ทานพระสุธรรมตอบวา อยาเลย คหบดี อาตมาไมรับนิมนต
จิตตะคหบดี ไดกราบเรียนอาราธนาทานพระสุธรรมเปนคํารบสามวา ขอ พระคุณเจาสุธรรม
จงกรุณารับภัตตาหารของขาพเจา เพื่อเจริญบุญกุศลปติและ ปราโมทยในวันพรุงนี้ พรอมกับพระเถระ
ทั้งหลายดวยเถิด เจาขา
ทานพระสุธรรมตอบวา อยาเลย คหบดี อาตมาไมรับนิมนต
ทีนั้น จิตตะคหบดีคดิ วา จักทําอะไรแกเรา เมื่อพระคุณเจาสุธรรมรับ นิมนต หรือไมรับ
นิมนต แลวไหวทานพระสุธรรมทําประทักษิณกลับไป ฯ
วิวาทกับคหบดี
[๑๓๒] ครั้งนั้น จิตตะคหบดีสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอันประณีตถวายพระเถระ
ทั้งหลายโดยผานราตรีนั้น จึงทานพระสุธรรมคิดวา ถากระไร เรา พึงตรวจดูขาทนียโภชนียาหารที่
จิตตะคหบดีตกแตงถวายพระเถระทั้งหลาย ครั้นถึง เวลาเชา นุงอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวร
เขาไปสูนิเวศนของจิตตะคหบดี แลว นั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย
ทีนั้น จิตตะคหบดีเขาไปหาทานพระสุธรรม นมัสการแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
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ทานพระสุธรรมไดกลาวคํานี้แกจิตตะคหบดี ผูนั่งเรียบรอยแลววา ทานคหบดี ขาทนีย
โภชนียาหารนี้ ทานตกแตงไวมากนัก แตของสิ่งหนึ่ง ที่เขาเรียกวา ขนมแดกงา ไมมใี นจํานวนนี้
จิตตะคหบดีกลาวความตําหนิวา ทานเจาขา เมื่อพระพุทธพจนมากมายมี อยู แตพระ
คุณเจาสุธรรมมากลาววา ขนมแดกงา ซึ่งเปนคําเล็กนอย
ทานเจาขา เรื่องเคยมีมาแลว พอคาชาวทักษิณาบถ ไดไปสูชนบทแถบ ตะวันออก พวก
เขานําแมไกมาแตที่นั้น ตอมาแมไกนนั้ สมสูอยูดวยพอกาก็ออก ลูกมา คราวใดลูกไกนนั้ ปรารถนาจะ
รองอยางกา คราวนั้นยอมรองเสียงการะคนไก คราวใดปรารถนาจะขันอยางไก คราวนัน้ ยอมขัน
เสียงไกระคนกา ฉันใด เมื่อ พระพุทธพจนมากมายมีอยู พระคุณเจาสุธรรมมากลาววา ขนมแดกงา
ซึ่งเปน คําเล็กนอย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
สุ. คหบดี ทานดาอาตมา คหบดี ทานบริภาษอาตมา คหบดี นัน่ อาวาสของทาน
อาตมาจักหลีกไปจากอาวาสนั้น
จิ. ทานเจาขา ขาพเจามิไดดามิไดบริภาษพระคุณเจาสุธรรม ขออาราธนาพระคุณเจาสุธรรม
จงอยูในวิหารอัมพาฏกวัน อันเปนสถานรื่นรมย เขตเมือง มัจฉิกาสณฑ ขาพเจาจักทําการขวนขวาย
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระคุณเจาสุธรรม
ทานพระสุธรรม ไดกลาวคํานี้แกจิตตะคหบดีเปนคํารบสองวา คหบดีทานดาอาตมา
คหบดี ทานบริภาษอาตมา คหบดี นัน่ อาวาสของทาน อาตมาจักหลีกไปจากอาวาสนัน้
จิ. ทานเจาขา ขาพเจามิไดดา มิไดบริภาษพระคุณเจาสุธรรม ขออาราธนาพระคุณเจา
สุธรรม จงอยูในวิหารอัมพาฏกวัน อันเปนสถานรื่นรมย เขตเมืองมัจฉิกาสณฑ ขาพเจาจักทําการ
ขวนขวาย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระคุณเจาสุธรรม
ทานพระสุธรรม ไดกลาวคํานี้แกจิตตะคหบดีเปนคํารบสามวา คหบดี ทานดาอาตมา
คหบดี ทานบริภาษอาตมา คหบดี นัน่ อาวาสของทาน อาตมาจักหลีกไปจากอาวาสนัน้
จิ. พระคุณเจาสุธรรมจักไปที่ไหน เจาขา
สุ. คหบดี อาตมาจักไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค
จิ. ทานเจาขา ถาเชนนั้น ถอยคําอันใดที่พระคุณเจาไดกลาวแลว และ ถอยคําอันใดที่
ขาพเจาไดกลาวแลว ขอทานจงกราบทูลถอยคําอันนั้นทั้งมวลแด พระผูมีพระภาค แตขอที่พระคุณเจา
สุธรรมจะพึงกลับมาเมืองมัจฉิกาสณฑอีกนั้น ไมอัศจรรยเลย เจาขา ฯ
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พระสุธรรมเขาเฝาพระผูมีพระภาค
[๑๓๓] ครั้งนั้น ทานพระสุธรรมเก็บเสนาสนะแลว ถือบาตรจีวรเดินไปทางพระนคร
สาวัตถี ถึงพระนครสาวัตถี พระเชตวันอารามของอนาถ บิณฑิกคหบดี โดยลําดับ เขาเฝาพระผูมี
พระภาค แลวถวายบังคม นัง่ ณ ที่ควร สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวกราบทูลถอยคําที่ตนกับคหบดี
โตตอบกัน ใหพระผูมีพระภาคทรงทราบทุกประการ ฯ
ทรงติเตียน
[๑๓๔] พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั้น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา จิตตะคหบดีผูมีศรัทธาเลื่อมใส
เปนทายก กัปปยการก บํารุงสงฆ ไฉนเธอจึงไดพดู กด พูดขม ดวยถอยคําอันเลวเลา ดูกร
โมฆบุรุษ การกระทํา ของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลว
ทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะพระภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆ จงทําปฏิสารณีย
กรรมแกภิกษุสุธรรม คือ ใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี
วิธีทําปฏิสารณียกรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีทําปฏิสารณียกรรมพึงทําอยางนี้ พึงโจทภิกษุสุธรรมกอน
ครั้นแลวพึงใหเธอใหการ แลวพึงปรับอาบัติ ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศให
สงฆทราบดวยบัญญัติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาทําปฏิสารณียกรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุสุธรรมนี้ พูดกด พูดขม จิตตะคหบดี ผูมี
ศรัทธาเลื่อมใส เปนทายก กัปปยการก ผูบาํ รุง สงฆ ดวยถอยคําอันเลว ถาความพรอมพรั่ง
ของสงฆถึงที่แลว สงฆ พึงทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม คือ ใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี
นี้ เปนบัญญัติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุสุธรรมนี้ พูดกด พูดขม จิตตะคหบดี ผูมี
ศรัทธาเลื่อมใส เปนทายก กัปปยการก ผูบาํ รุง สงฆ ดวยถอยคําอันเลว สงฆทําปฏิสารณีย
กรรมแกภิกษุสุธรรม คือ ใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี การทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม
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คือ ใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุสุธรรมนี้
พูดกด พูดขม จิตตะคหบดี ผูมีศรัทธาเลื่อมใส เปนทายก กับปยการก ผูบํารุงสงฆ ดวย
ถอยคําอันเลว สงฆทํา ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม คือใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี การทํา
ปฏิสารณียกรรมแกภกิ ษุสุธรรม คือใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี ชอบ แกทานผูใด ทานผูนั้นพึง
เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใดทานผูนั้นพึงพูด
ปฏิสารณียกรรมอันสงฆทําแลวแกภกิ ษุสุธรรม คือ ใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี ชอบ
แกสงฆ เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดว ยอยางนี้ ฯ
ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๑๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ไมสอบ ถามกอนแลวทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๒
[๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม อื่นอีก เปนกรรม
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะ ไมตองอาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติมิใช
เปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติที่แสดง แลว ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๓
[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการ
กอนแลวทํา ๑ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๔
[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม อื่นอีก เปนกรรม
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ
เปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๕
[๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือไมสอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปน
ธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัยและระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๖
[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําไมตาม ปฏิญาณ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑
สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๗
[๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่น อีกเปนกรรม
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตองอาบัติ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม
๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 57
หมวดที่ ๘
[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ๑ ทํา
โดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แลเปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๙
[๑๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑ ทําโดย
ไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แลเปน กรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๑๐
[๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปน
ธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๑๑
[๑๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ไมให จําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดย
ไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
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หมวดที่ ๑๒
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม
๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แลเปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด ในปฏิสารณียกรรม จบ
________________________
ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แลเปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๒
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนา
คามินี ๑ ทําเพราะอาบัติยังมิไดแสดง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แลเปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๓
[๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน
กรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ใหจําเลยใหการกอนแลว
ทํา ๑ ปรับอาบัติแลวทํา ๑
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๔
[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน
กรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอม
เพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๕
[๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆ
พรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๖
[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน
กรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆ
พรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๗
[๑๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน
กรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆ
พรอมเพรียงกันทํา ๑
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๘
[๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติ เปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แลเปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๙
[๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน
กรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติ ยังมิไดแสดง ๑ ทําโดยธรรม ๑
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แลเปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๑๐
[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน
กรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆ
พรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๑๑
[๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอน แลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แลเปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
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หมวดที่ ๑๒
[๑๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน
กรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆ
พรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมทีป่ ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด ในปฏิสารณียกรรม จบ
________________________
ขอที่สงฆจํานง ๔ หมวด
หมวดที่ ๑
[๑๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ เมื่อสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรม
คือ:๑. ขวนขวายเพื่อมิใชลาภแหงพวกคฤหัสถ
๒. ขวนขวายเพื่อมิใชประโยชนแหงพวกคฤหัสถ
๓. ขวนขวายเพื่ออยูมิไดแหงพวกคฤหัสถ
๔. ดาวาเปรียบเปรยพวกคฤหัสถ
๕. ยุยงพวกคฤหัสถกับพวกคฤหัสถใหแตกกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรม ฯ
หมวดที่ ๒
[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีกเมื่อสงฆจํานงพึงลง
ปฏิสารณียกรรม คือ:๑. พูดติเตียนพระพุทธเจาแกพวกคฤหัสถ
๒. พูดติเตียนพระธรรมแกพวกคฤหัสถ
๓. พูดติเตียนพระสงฆแกพวกคฤหัสถ
๔. พูดกด พูดขม พวกคฤหัสถดวยถอยคําอันเลว
๕. รับคําอันเปนธรรมแกพวกคฤหัสถ แลวไมทําจริง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรม ฯ
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หมวดที่ ๓
[๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุ
๕ รูป คือ รูปหนึ่งขวนขวายเพื่อมิใชลาภแหงพวกคฤหัสถ ๑ รูปหนึ่งขวนขวาย เพื่อมิใชประ
โยชนแหงพวกคฤหัสถ ๑ รูปหนึ่งขวนขวายเพื่ออยูมไิ ดแหงพวก คฤหัสถ ๑ รูปหนึง่ ดาวาเปรียบ
เปรยพวกคฤหัสถ ๑ รูปหนึ่งยุยงพวกคฤหัสถ กับพวกคฤหัสถใหแตกกัน ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรมแกภกิ ษุ ๕ รูป นี้แล ฯ
หมวดที่ ๔
[๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุอกี ๕ รูปแมอื่น
อีก คือ รูปหนึง่ พูดติเตียนพระพุทธเจาแกพวกคฤหัสถ ๑ รูปหนึ่ง พูดติเตียนพระธรรมแกพวก
คฤหัสถ ๑ รูปหนึ่งพูดติเตียนพระสงฆแกพวกคฤหัสถ ๑ รูปหนึ่งพูดกด พูดขมพวกคฤหัสถ
ดวยถอยคําอันเลว ๑ รูปหนึ่งรับคําอัน เปนธรรมแกพวกคฤหัสถแลว ไมทําจริง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรมแกภกิ ษุ ๕ รูป นี้แล ฯ
ขอที่สงฆจํานง ๔ หมวด จบ
__________________
วัตร ๑๘ ขอ ในปฏิสารณียกรรม
[๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ตองประพฤติชอบ
วิธีประพฤติชอบในปฏิสารณียกรรมนั้น ดังตอไปนี้:๑. ไมพึงใหอุปสมบท
๒. ไมพึงใหนิสัย
๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏ ฐาก
๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลวก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี
๖. สงฆลงปฏิสารณียกรรมเพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น
๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๙. ไมพึงติกรรม
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๑๐. ไมพงึ ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
๑๑. ไมพงึ หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๑๓. ไมพงึ ทําการไตสวน
๑๔. ไมพงึ เริ่มอนุวาทาธิกรณ
๑๕. ไมพงึ ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส
๑๖. ไมพงึ โจทภิกษุอื่น
๑๗. ไมพงึ ใหภกิ ษุอนื่ ใหการ
๑๘. ไมพงึ ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน
วัตร ๑๘ ขอ ในปฏิสารณียกรรม จบ
__________________
ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรม
[๑๖๔] ครั้งนั้น สงฆไดลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม คือ ใหเธอขอขมาจิตตะ
คหบดี เธอถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลวไปเมืองมัจฉิกาสณฑ เปนผูเกอ ไมอาจขอขมาจิตตะ
คหบดีได จึงกลับมายังพระนครสาวัตถีอีก
ภิกษุทั้งหลายถามอยางนี้วา คุณสุธรรม คุณขอขมาจิตตะคหบดีแลวหรือ
ทานพระสุธรรมตอบวา ทานทั้งหลาย ในเรื่องนี้ ผมไดไปเมืองมัจฉิกาสณฑแลว เปน
ผูเกอ ไมอาจขอขมาจิตตะคหบดีได
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับสั่งวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงใหอนุทูตแกภกิ ษุสุธรรมเพื่อขอขมาจิตตะคหบดี
วิธีใหอนุทูต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล อนุทูตพึงใหอยางนี้ พึงขอใหภิกษุรับกอน ครั้นแลว ภิกษุผู
ฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทตุ ิยกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติทุติยกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว สงฆพึงให
ภิกษุมีชื่อนี้เปนอนุทูตแกภกิ ษุสุธรรมเพื่อขอขมา จิตตะคหบดี นี้เปนญัตติ
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆใหภกิ ษุมีชื่อนีเ้ ปนอนุ ทูตแกภิกษุสุธรรม เพื่อ
ขอขมาจิตตะคหบดี การใหภกิ ษุมีชื่อนี้เปน อนุทูตแกภิกษุสุธรรม เพื่อขอขมาจิตตะคหบดี
ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้ อันสงฆใหเปนอนุทูตแกภกิ ษุสุธรรมแลว เพื่อขอขมาจิตตะคหบดี ชอบ
แกสงฆ เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดว ยอยางนี้ ฯ
วิธีขอขมาของพระสุธรรม
[๑๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสุธรรมนั้นพึงไปเมืองมัจฉิกาสณฑกับภิกษุอนุทูต แลว
ขอขมาจิตตะคหบดีวา คหบดีขอทานจงอดโทษ อาตมาจะใหทานเลื่อมใส ถาเมื่อกลาวอยางนี้
เขาอดโทษ ขอนั้นเปนการดี หากเขาไมอดโทษภิกษุอนุทตู พึงชวยพูดวา คหบดี ขอทานจงอดโทษ
แกภกิ ษุนี้ ภิกษุนี้จะใหทานเลื่อมใส ถาเมื่อกลาวอยางนี้ เขาอดโทษ ขอนั้นเปนการดี หากเขา
ไมอดโทษภิกษุอนุทูตพึงชวยพูดวา คหบดี ขอทานจงอดโทษแกภิกษุนี้ อาตมาจะใหทานเลื่อมใส
ถาเมื่อกลาวอยางนี้เขาอดโทษ ขอนั้นเปนการดี หากเขาไมอดโทษภิกษุอนุทูตพึงชวยพูดวา
คหบดี ขอทานจงอดโทษแกภิกษุนี้ตามคําสั่งของสงฆถาเมื่อกลาวอยางนี้ เขาอดโทษ ขอนั้นเปน
การดี หากเขาไมอดโทษ ภิกษุอนุทูต พึงใหภิกษุสุธรรมหมผาอุตราสงฆเฉวียงบา นั่งกระหยงประ
คองอัญชลี แลวใหแสดงอาบัตินั้น ไมละทัสสนูปจาร ไมละสวนูปจาร ฯ
ขอขมาสําเร็จ และสงฆระงับกรรม
[๑๖๖] ครั้งนั้น ทานพระสุธรรมไปเมืองมัจฉิกาสณฑกับภิกษุอนุทูตแลวขอขมาจิตตะ
คฤหบดี ทานพระสุธรรมนั้นประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่งประพฤติแกตวั ได จึงเขาไปหาภิกษุ
ทั้งหลายแลวกลาวอยางนีว้ า อาวุโสทั้งหลาย ผมถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ไดประพฤติโดย
ชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได ผมจะพึงปฏิบัติอยางไรตอไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงระงับปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม ฯ
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วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด
หมวดที่ ๑
[๑๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆไมพึงระงับปฏิสารณียกรรม คือ:๑. ใหอุปสมบท
๒. ใหนสิ ัย
๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลวก็สั่งสอนภิกษุณี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ
หมวดที่ ๒
[๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีกสงฆไมพึงระงับปฏิสารณีย
กรรม คือ:๑. สงฆลงปฏิสารณียกรรม เพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น
๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๔. ติกรรม
๕. ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ
หมวดที่ ๓
[๑๖๙] ดูกรภิกษุท้งั หลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ สงฆไมพึงระงับปฏิสารณียกรรม คือ:๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๓. ทําการไตสวน
๔. เริ่มอนุวาทาธิกรณ
๕. ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส
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๖. โจทภิกษุอื่น
๗. ใหภกิ ษุอื่นใหการ
๘. ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ
วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ในปฏิสารณียกรรม จบ
________________________
วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ
หมวดที่ ๑
[๑๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงระงับปฏิสารณียกรรม คือ:๑. ไมใหอุปสมบท
๒. ไมใหนิสัย
๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลวก็ไมสั่งสอนภิกษุณี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ
หมวดที่ ๒
[๑๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีกสงฆพึงระงับปฏิสารณีย
กรรม คือ:๑. สงฆทําปฏิสารณียกรรมเพราะอาบัติใด ไมตองอาบัตินั้น
๒. ไมตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๔. ไมติกรรม
๕. ไมติภกิ ษุทั้งหลายผูทํากรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ
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หมวดที่ ๓
[๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ สงฆพึงระงับปฏิสารณียกรรม คือ:๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๓. ไมทําการไตสวน
๔. ไมเริม่ อนุวาทาธิกรณ
๕. ไมยังภิกษุอน่ื ใหทําโอกาส
๖. ไมโจทภิกษุอนื่
๗. ไมใหภิกษุอนื่ ใหการ
๘. ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกนั
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ
วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ในปฏิสารณียกรรม จบ
________________________
วิธรี ะงับปฏิสารณียกรรม
[๑๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับปฏิสารณียกรรมพึงระงับอยางนี้ คือ ภิกษุสุธรรม
นั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระหยงประคอง
อัญชลี แลวกลาวคําขอระงับกรรมนั้นอยางนี้ วาดังนี้:ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบหายเยอหยิ่ง ประ
พฤติแกตวั ได ขาพเจาขอระงับปฏิสารณียกรรม
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาระงับปฏิสารณียกรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุสุธรรมนี้ ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได บัดนี้ ขอระงับปฏิสารณียกรรม ถาความ
พรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงระงับปฏิสารณียกรรม แกภกิ ษุสธุ รรม นี้เปนญัตติ
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุสุธรรมนี้ ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได บัดนี้ ขอระงับปฏิสารณียกรรม สงฆ
ระงับปฏิสารณียกรรมแกภกิ ษุสุธรรม การระงับปฏิสารณียกรรมแกภกิ ษุสุธรรม ชอบแกทานผู
ใด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุสุธรรมนี้
ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได บัดนี้
ขอระงับปฏิสารณียกรรม สงฆระงับปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม การระงับปฏิสารณียกรรม
แกภกิ ษุสุธรรม ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุสุธรรมนี้
ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได บัดนี้ ขอ
ระงับปฏิสารณียกรรม สงฆระงับปฏิสารณียกรรมแกภกิ ษุสุธรรม การระงับปฏิสารณียกรรม
แกภกิ ษุสุธรรม ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น
พึงพูด
ปฏิสารณียกรรม อันสงฆระงับแลวแกภิกษุสุธรรม ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
ปฏิสารณียกรรมที่ ๔ จบ
__________________
อุกเขปนียกรรมที่ ๕
เรื่องพระฉันนะ
[๑๗๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตารามเขตพระนคร
โกสัมพี ครั้งนั้น ทานพระฉันนะตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ บรรดาภิกษุที่เปนผู
มักนอยตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระฉันนะตองอาบัติแลว จึงไดไมปรารถนา
จะเห็นอาบัติเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
[๑๗๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวาดูกรภิกษุทงั้ หลาย ขาววา ภิกษุฉนั นะ
ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
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ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษนั้นนัน่
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน โมฆบุรุษนั้นตองอาบัติ
แลวจึงไมปรารถนาจะเห็นอาบัติเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษนั้นนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลว ทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแก ภิกษุฉนั นะ คือ
หามสมโภคกับสงฆ
วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ พึงทําอยางนี้ คือ พึง
โจทภิกษุฉันนะกอน ครั้นแลวพึงใหเธอใหการ แลวพึงปรับอาบัติ ครั้นแลว ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ
พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนีต้ องอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเห็น
อาบัติ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแก
พระฉันนะ คือ หาม สมโภคกับสงฆ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนีต้ องอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ
สงฆทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกพระฉันนะ คือ หามสมโภคกับสงฆ การทํา
อุกเขปนียกรรม ฐาน ไมเห็นอาบัติแกพระฉันนะ คือ หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา พระฉันนะ
นี้ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ สงฆ ทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแก
พระฉันนะ คือ หามสมโภค กับสงฆ การทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกพระฉันนะ
คือ หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใ ด
ทานผูนั้นพึงพูด
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อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ สงฆทําแลวแกพระฉันนะ คือ หามสมโภคกับ
สงฆ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุผูอยูในอาวาสตอๆ ไปวา พระฉันนะถูกสงฆทํา
อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแลว คือ หามสมโภค กับสงฆ ฯ
ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๑๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ไมสอบถามกอนแลว
ทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๒
[๑๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ ดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอ งอาบัติ ๑
ทําเพราะอาบัติมิใชเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติ ที่แสดงแลว ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปน
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๓
[๑๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่น
อีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ ไมให
จําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ไมปรับอาบัติ แลวทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 71
หมวดที่ ๔
[๑๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ แม
อื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ทําโดยไม
เปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๕
[๑๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ ดวยองค ๓ แม
อื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๖
[๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดีคือ ทําไมตามปฏิญาณ ๑
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๗
[๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดีคือ ทําเพราะไมตองอาบัติ ๑
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวย องค ๓ นีแ้ ล เปน
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 72
หมวดที่ ๘
[๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดีคือ ทําเพราะมิใชอาบัติเปน
เทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๙
[๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดีคือ ทําเพราะอาบัตทิ ี่แสดงแลว
๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๑๐
[๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๑๑
[๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดีคือ ไมใหจําเลยใหการกอน
แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปน
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 73
หมวดที่ ๑๒
[๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปน
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ จบ
________________________
ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๑๘๘] ดูกรภิกษุท้งั หลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอนแลวทํา ๑
ทําตามปฏิญาณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๒
[๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําเพราะ
อาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติทยี่ ัง ไมไดแสดง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 74
หมวดที่ ๓
[๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ใหจําเลย
ใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัตแิ ลวทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๔
[๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๕
[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดย
ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๖
[๑๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓ แม
อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยธรรม ๑
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 75
หมวดที่ ๗
[๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓ แม
อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําโดยธรรม ๑
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๘
[๑๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓ แม
อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติที่เปนเทสนาคามินี ๑
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๙
[๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓ แม
อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติยังไมไดแสดง ๑
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๑๐
[๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓ แม
อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 76
หมวดที่ ๑๑
[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓ แม
อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดย
ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๑๒
[๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓ แม
อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ
ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ จบ
________________________
ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด
หมวดที่ ๑
[๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไมเห็นอาบัติ คือ เปนผูกอ ความบาดหมาง กอการทะเลาะกอการวิวาท ทําความอื้อฉาว
กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมากมีมรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ
ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 77
หมวดที่ ๒
[๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆจํานงพึงลง
อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ คือ เปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เปนผูมีอาจารวิบัติ ในอัธยา
จาร ๑ เปนผูมที ิฐวิ ิบัติ ในอติทิฐิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลง อุกเขปนียกรรม
ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๓
[๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆจํานงพึงลง
อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียนพระธรรม ๑ กลาว
ติเตียนพระสงฆ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๔
[๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแก
ภิกษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว
กออธิกรณในสงฆ ๑ รูปหนึง่ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ รูปหนึ่งอยู
คลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไม สมควร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ
หมวดที่ ๕
[๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงคพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แก
ภิกษุ ๓ รูปแมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศลี วิบัติ ในอธิศลี ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีอาจารวิบัติ ใน
อัธยาจาร ๑ รูปหนึ่งเปนผูมที ิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุ ๓ รูป
นี้แล ฯ
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หมวดที่ ๖
[๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุ
๓ รูปแมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ รูป หนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม ๑ รูปหนึ่ง
กลาวติเตียนพระสงฆ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุ ๓ รูปนี้แล
ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ จบ
__________________
วัตร ๔๓ ขอ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ
[๒๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัตแิ ลว ตอง
ประพฤติชอบ
วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัตินั้น ดังตอไปนี้
๑. ไมพึงใหอุปสมบท
๒. ไมพึงใหนิสัย
๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏ ฐาก
๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี
๖. สงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติ เพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น
๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๙. ไมพึงติกรรม
๑๐. ไมพงึ ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
๑๑. ไมพงึ ยินดีการกราบไหวของปกตัตตะภิกษุ
๑๒. ไมพึงยินดีการยืนรับของปกตัตตะภิกษุ
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๑๓. ไมพงึ ยินดีอัญชลีกรรมของปกตัตตะภิกษุ
๑๔. ไมพงึ ยินดีสามีจกิ รรมของปกตัตตะภิกษุ
๑๕. ไมพงึ ยินดีการนําอาสนะมาใหของปกตัตตะภิกษุ
๑๖. ไมพงึ ยินดีการนําทีน่ อนมาใหของปกตัตตะภิกษุ
๑๗. ไมพงึ ยินดีการนําน้าํ ลางเทามาให ไมพงึ ยินดีการตั้งตั่งรองเทาใหของปกตัตตะภิกษุ
๑๘. ไมพงึ ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเทาใหของปกตัตตะภิกษุ
๑๙. ไมพงึ ยินดีการรับบาตรจีวรของปกตัตตะภิกษุ
๒๐. ไมพึงยินดีการถูหลังใหเมื่ออาบน้ําของปกตัตตะภิกษุ
๒๑. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบัติ
๒๒. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบัติ
๒๓. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิวิบัติ
๒๔. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัติ
๒๕. ไมพึงยุภกิ ษุกับภิกษุใหแตกกัน
๒๖. ไมพึงใชเครื่องนุง หมอยางคฤหัสถ
๒๗. ไมพึงใชเครื่องนุง หมอยางเดียรถีย
๒๘. ไมพึงคบพวกเดียรถีย
๒๙. พึงคบพวกภิกษุ
๓๐. พึงศึกษาสิกขาของภิกษุ
๓๑. ไมพงึ อยูในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๓๒. ไมพึงอยูในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๓๓. ไมพึงอยูในอาวาสหรือในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๓๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลวพึงลุกจากอาสนะ
๓๕. ไมพึงรุกรานปกตัตตะภิกษุขางใน หรือขางนอกวิหาร
๓๖. ไมพงึ หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๓๗. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
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๓๘. ไมพึงทําการไตสวน
๓๙. ไมพงึ เริ่มอนุวาทาธิกรณ
๔๐. ไมพงึ ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส
๔๑. ไมพงึ โจทภิกษุอื่น
๔๒. ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ
๔๓. ไมพึงชวยภิกษุกบั ภิกษุใหสูอธิกรณกนั
วัตร ๔๓ ขอ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ จบ
สงฆลงโทษและระงับกรรม
[๒๐๗] ครั้งนั้น สงฆไดลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกพระฉันนะ คือหาม
สมโภคกับสงฆ เธอถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแลวไดไปจากอาวาสนั้น สูอาวาส
อื่น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนั้นไมกราบไหว ไมยนื รับ ไมทําอัญชลีกรรม ไมทําสามีจิกรรม ไม
สักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา เธออันภิกษุทั้งหลายไมสักการะ ไมเคารพ ไมนบั ถือ ไมบูชา
อยู เปนผูไมมใี คร ทําสักการะ จึงไดไปจากอาวาสแมนนั้ สูอาวาสอื่น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่น
แมนั้น ก็ไมกราบไหว ไมยนื รับ ไมทําอัญชลีกรรม ไมทําสามีจิกรรม ไม สักการะ ไมเคารพ
ไมนับถือ ไมบูชา เธออันภิกษุทั้งหลายไมสักการะ ไม เคารพ ไมนับถือ ไมบูชาอยู เปนผูไมมี
ใครทําสักการะ จึงไดไปจากอาวาสแมนั้น สูอาวาสอื่น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นแมนั้นก็ไมกราบไหว
ไมยืนรับ ไมทาํ อัญชลีกรรม ไมทําสามีจิกรรม ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา เธออัน
ภิกษุทั้งหลายไมสักการะ ไมเคารพ ไมนบั ถือ ไมบูชาอยู เปนผูไมมใี ครทําสักการะ จึงกลับมาสู
พระนครโกสัมพีอีกตามเดิม ไดประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได เขาไปหา
ภิกษุทั้งหลาย แลวกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผม ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติ
แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ผมจะพึงปฏิบัตอิ ยางไรตอไป ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็น อาบัติ แกภิกษุ
ฉันนะ ฯ
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วัตรที่ไมควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด
หมวดที่ ๑
[๒๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็น อาบัติ แกภิกษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ คือ:๑. ใหอุปสมบท
๒. ใหนสิ ัย
๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมเห็นอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๒
[๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอนื่ อีก คือ:๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติเพราะอาบัติใดตองอาบัตินั้น
๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๔. ติกรรม
๕. ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมเห็นอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๓
[๒๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอนื่ อีก คือ:๑. ยินดีการกราบไหวของปกตัตตะภิกษุ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 82
๒. ยินดีการยืนรับของปกตัตตะภิกษุ
๓. ยินดีอญ
ั ชลีกรรมของปกตัตตะภิกษุ
๔. ยินดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ยินดีการนําอาสนะมาให ของปกตัตตะภิกษุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมเห็นอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๔
[๒๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอนื่ อีก คือ:๑. ยินดีการนําที่นอนมาให ของปกตัตตะภิกษุ
๒. ยินดีการนําน้ําลางเทามาให การตั้งตั่งรองเทาให ของปกตัตตะภิกษุ
๓. ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเทา ของปกตัตตะภิกษุ
๔. ยินดีการรับบาตรจีวร ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ยินดีการถูหลังใหเมือ่ อาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
เห็นอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๕
[๒๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอนื่ อีก คือ:๑. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบัติ
๒. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบตั ิ
๓. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิวิบัติ
๔. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัติ
๕. ยุภกิ ษุกับภิกษุใหแตกกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมเห็นอาบัติ ฯ
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หมวดที่ ๖
[๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอนื่ อีก คือ:๑. ใชเครื่องนุงหมอยางคฤหัสถ
๒. ใชเครือ่ งนุงหมอยางเดียรถีย
๓. คบพวกเดียรถีย
๔. ไมคบพวกภิกษุ
๕. ไมศึกษาสิกขาของภิกษุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมเห็นอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๗
[๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอนื่ อีก คือ:๑. อยูในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๒. อยูในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๓. อยูในอาวาส หรือในอนาวาส มีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลว ไมลุกจากอาสนะ
๕. รุกรานปกตัตตะภิกษุ ขางในหรือขางนอกวิหาร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมเห็นอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๘
[๒๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษุ
ผูประกอบดวยองค ๘ คือ:๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
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๓. ทําการไตสวน
๔. เริ่มอนุวาทาธิกรณ
๕. ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส
๖. โจทภิกษุอื่น
๗. ใหภกิ ษุอื่นใหการ
๘. ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมเห็นอาบัติ ฯ
วัตรที่ไมควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ จบ
__________________
วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด
หมวดที่ ๑
[๒๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ คือ:๑. ไมใหอุปสมบท
๒. ไมใหนิสัย
๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
เห็นอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๒
[๒๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอนื่ อีก คือ:๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ เพราะอาบัติใด ไมตอ งอาบัตินั้น
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๒. ไมตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๔. ไมติกรรม
๕. ไมติภกิ ษุทั้งหลายผูทํากรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
เห็นอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๓
[๒๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอนื่ อีก คือ:๑. ไมยินดีการกราบไหว ของปกตัตตะภิกษุ
๒. ไมยนิ ดีการยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ
๓. ไมยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๔. ไมยนิ ดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ไมยินดีการนําอาสนะมาให ของปกตัตตะภิกษุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
เห็นอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๔
[๒๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอนื่ อีก คือ:๑. ไมยินดีการนําที่นอนมาให ของปกตัตตะภิกษุ
๒. ไมยนิ ดีการนําน้ําลางเทามาให การตั้งตั่งรองเทาให ของปกตัตตะภิกษุ
๓. ไมยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเทาให ของปกตัตตะภิกษุ
๔. ไมยนิ ดีการรับบาตรจีวร ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ไมยินดีการถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
เห็นอาบัติ ฯ
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หมวดที่ ๕
[๒๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภกิ ษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอนื่ อีก คือ:๑. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบตั ิ
๒. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบัติ
๓. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิบัติ
๔. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัติ
๕. ไมยภุ กิ ษุกับภิกษุใหแตกกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
เห็นอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๖
[๒๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภกิ ษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอนื่ อีก คือ:๑. ไมใชเครื่องนุงหมอยางคฤหัสถ
๒. ไมใชเครื่องนุงหมอยางเดียรถีย
๓. ไมคบพวกเดียรถีย
๔. คบพวกภิกษุ
๕. ศึกษาสิกขาของภิกษุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมเห็นอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๗
[๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภกิ ษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอนื่ อีก คือ:๑. ไมอยูใ นอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๒. ไมอยูใ นอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
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๓. ไมอยูใ นอาวาส หรือในอนาวาส มีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลวลุกจากอาสนะ
๕. ไมรุกรานปกตัตตะภิกษุ ขางในหรือขางนอกวิหาร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
เห็นอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๘
[๒๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภกิ ษุ
ผูประกอบดวยองค ๘ คือ:๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๓. ไมทําการไตสวน
๔. ไมเริม่ อนุวาทาธิกรณ
๕. ไมยังภิกษุอนื่ ใหทําโอกาส
๖. ไมโจทภิกษุอนื่
๗. ไมใหภิกษุอนื่ ใหการ
๘. ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกนั
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
เห็นอาบัติ ฯ
วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ จบ
__________________
วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ
[๒๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ พึงระงับอยางนี้
ภิกษุฉนั นะนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ ผูแ กกวา นั่ง
กระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอระงับกรรมนั้นอยางนี้ วาดังนี้:
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คําขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ
ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัตแิ ลว ประพฤติโดยชอบ
หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได ขาพเจาขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม วาจา วาดังนี้:กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ถกู สงฆลง อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็น
อาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม
ฐานไมเห็นอาบัติ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมเห็นอาบัติ แกพระฉันนะ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ถกู สงฆลง อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็น
อาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม
ฐานไมเห็นอาบัติ สงฆระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกพระฉันนะ การระงับ
อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกพระฉันนะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจง ฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ถูก
สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัตแิ ลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติ
แลวแกตัวได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ สงฆระงับอุกเขปนียกรรมฐาน
ไมเห็นอาบัติ แกพระฉันนะ ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปน ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด
อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติอนั สงฆระงับแลวแกพระฉันนะ ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ ฯ
อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ ๕ จบ
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อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ
เรื่องพระฉันนะ
[๒๒๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร
โกสัมพี ครั้งนั้น ทานพระฉันนะตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะทําคืน อาบัติ บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมกั
นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะตองอาบัติแลว จึงไดไมปรารถนา
จะทําคืนอาบัตเิ ลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
ทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปน เคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุฉนั นะตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษนั้น
นั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภิกษุโมฆบุรุษนั้น
ตองอาบัติแลว จึงไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ
นั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ
แกภกิ ษุฉนั นะ คือ หามสมโภคกับสงฆ ฯ
วิธีทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ
[๒๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีทาํ อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ พึงทําอยางนี้
พึงโจทภิกษุฉันนะกอน ครั้นแลวพึงใหเธอใหการ แลวพึงปรับอาบัติ ครั้นแลวภิกษุผู
ฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี:้
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กรรมวาจาทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนีต้ องอาบัติแลว ไมปรารถนาจะทําคืน
อาบัติ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆ พึงทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ
แกพระฉันนะ คือ หาม สมโภคกับสงฆ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนีต้ องอาบัติแลว ไมปรารถนาจะคืน
อาบัติ สงฆทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ แกพระฉันนะ คือ หามสมโภคกับสงฆ
ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา พระฉันนะ
นี้ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ สงฆทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแก
พระฉันนะ คือ หาม สมโภคกับสงฆ การทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระ
ฉันนะ คือ หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงเปน ผูนิ่ง ไมชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ สงฆทําแลวแกพระฉันนะ คือ หามสมโภคกับ
สงฆ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง ความนี้ไว ดวยอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุผูอยูในอาวาสตอๆ ไปวา พระฉันนะอันสงฆทํา
อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแลว คือ หามสมโภคกับสงฆ ฯ
ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๒๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ไมสอบถามกอนแลว
ทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
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หมวดที่ ๒
[๒๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ แลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอ งอาบัติ ๑
ทําเพราะอาบัติมิใชเทสนาคามินี ๑ ทํา เพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๓
[๒๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ แลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑
ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ไมปรับ อาบัติแลวทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๔
[๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ แลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ทําโดย
ไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๕
[๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ แลวไมดี คือ ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน วรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมที่ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
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หมวดที่ ๖
[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลว ไมดี คือ ทําไมตามปฏิญาณ ๑
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๗
[๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลว ไมดี คือ ทําเพราะไมตอ งอาบัติ ๑
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๘
[๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลว ไมดี คือ ทําเพราะมิใชอาบัติเปน
เทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ เปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๙
[๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลว ไมดี คือ ทําเพราะอาบัติที่แสดง
แลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
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หมวดที่ ๑๐
[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบ ดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๑๑
[๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลว ไมดี คือ ไมใหจําเลยใหการกอน
แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน วรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๑๒
[๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบ ดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ
________________________
ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบ ดวยองค ๓
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําตาม
ปฏิญาณ ๑
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๒
[๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําเพราะ
อาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติยังมิไดแสดง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๓
[๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ใหจําเลย
ใหการแลวทํา ๑ ปรับอาบัติแลวทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๔
[๒๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๕
[๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดย
ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
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หมวดที่ ๖
[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยธรรม ๑
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๗
[๒๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําโดยธรรม ๑
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๘
[๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๙
[๒๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติที่ยังมิไดแสดง ๑
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
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หมวดที่ ๑๐
[๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๑๑
[๒๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๑๒
[๒๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวยองค ๓
แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดย
ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย องค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ ฯ
ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด
หมวดที่ ๑
[๒๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไมทําคืนอาบัติ คือกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณ
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ในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการ
คลุกคลีอันไมสมควร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลง อุกเขปนียกรรม
ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๒
[๒๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆ จํานงพึงลง
อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือเปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เปนผูมีอาจารวิบตั ิใน
อัชฌาจาร ๑ เปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลง อุกเขปนียกรรม
ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๓
[๒๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆ จํานงพึงลง
อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียนพระธรรม ๑
กลาวติเตียนพระสงฆ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๔
[๒๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแก
ภิกษุ ๓ รูป คือรูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว
กออธิกรณในสงฆ ๑ รูปหนึง่ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ รูปหนึ่ง
อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลี อันไมสมควร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืน อาบัติแกภิกษุ ๓ รูป
นี้แล ฯ
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หมวดที่ ๕
[๒๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ แก
ภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งเปนผูมศี ีลวิบัติในอธิศีล ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีอาจารวิบัติในอัชฌา
จาร ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีทิฐิวิบตั ิ ในอติทิฐิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืน อาบัติแกภิกษุ ๓ รูป
นี้แล ฯ
หมวดที่ ๖
[๒๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแก
ภิกษุ ๓ รูปแมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ รูป หนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม ๑
รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกภกิ ษุ ๓ รูป
นี้แล ฯ
ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ
__________________
วัตร ๔๓ ขอ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ
[๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแลว
ตองประพฤติชอบ
วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัตินั้นดังนี:้ ๑. ไมพึงใหอุปสมบท
๒. ไมพึงใหนิสัย
๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏ ฐาก
๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลวก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี
๖. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น
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๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๙. ไมพึงติกรรม
๑๐. ไมพงึ ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
๑๑. ไมพงึ ยินดีการกราบไหว ของปกตัตตะภิกษุ
๑๒. ไมพึงยินดีการยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ
๑๓. ไมพงึ ยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๑๔. ไมพงึ ยินดีสามีจกิ รรม ของปกตัตตะภิกษุ
๑๕. ไมพงึ ยินดีการนําอาสนะมาให ของปกตัตตะภิกษุ
๑๖. ไมพงึ ยินดีการนําทีน่ อนมาให ของปกตัตตะภิกษุ
๑๗. ไมพงึ ยินดีการนําน้าํ ลางเทามาให การตั้งตั่งรองเทาใหของปกตัตตะภิกษุ
๑๘. ไมพงึ ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเทาให ของปกตัตตะภิกษุ
๑๙. ไมพงึ ยินดีการรับบาตร จีวร ของปกตัตตะภิกษุ
๒๐. ไมพึงยินดีการถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ
๒๑. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบัติ
๒๒. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบัติ
๒๓. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิวิบัติ
๒๔. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัติ
๒๕. ไมพึงยุภกิ ษุกับภิกษุใหแตกกัน
๒๖. ไมพึงใชเครื่องนุง หมอยางคฤหัสถ
๒๗. ไมพึงใชเครื่องนุง หมอยางเดียรถีย
๒๘. ไมพึงคบพวกเดียรถีย
๒๙. พึงคบพวกภิกษุ
๓๐. พึงศึกษาสิกขาของภิกษุ
๓๑. ไมพงึ อยูในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๓๒. ไมพึงอยูในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๓๓. ไมพึงอยูในอาวาส หรือในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
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๓๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลวพึงลุกจากอาสนะ
๓๕. ไมพึงรุกรานปกตัตตะภิกษุ ขางในหรือขางนอกวิหาร
๓๖. ไมพงึ หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๓๗. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๓๘. ไมพึงทําการไตสวน
๓๙. ไมพงึ เริ่มอนุวาทาธิกรณ
๔๐. ไมพงึ ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส
๔๑. ไมพงึ โจทภิกษุอื่น
๔๒. ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ
๔๓. ไมพึงชวยภิกษุกบั ภิกษุใหสูอธิกรณกนั ฯ
วัตร ๔๓ ขอ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ
__________________
สงฆลงโทษและระงับ
[๒๕๘] ครั้งนั้น สงฆไดลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ คือ หาม
สมโภคกับสงฆ ทานถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทํา คืนอาบัติแลว ไดไปจากอาวาสนั้น
สูอาวาสอื่น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนัน้ ไมกราบไหว ไมยนื รับ ไมทําอัญชลีกรรม ไมทํา
สามีจิกรรม ไมสักการะ ไม เคารพ ไมนับถือ ไมบูชา ทานอันภิกษุทั้งหลาย ไมสักการะ
ไมเคารพ ไม นับถือ ไมบูชาอยู เปนผูไมมใี ครทําสักการะ จึงไดไปจากอาวาสนั้น สูอาวาสอื่น
แมภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนั้นก็ไมกราบไหว ไมยนื รับ ไมทําอัญชลีกรรม ไมทําสามีจิกรรม
ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนบั ถือ ไมบูชา ทานอันภิกษุทงั้ หลาย ไมสกั การะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา
เปนผูไมมีใครทําสักการะ จึง ไดไปจากอาวาสนั้น สูอาวาสอื่น แมภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนั้น
ก็ไมกราบไหว ไมยืนรับ ไมทําอัญชลีกรรม ไมทําสามีจิกรรม ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ
ไมบูชา ทานอันภิกษุทั้งหลายไมสักการะ ไมเคารพ ไมนบั ถือ ไมบูชาอยู เปน ผูไมมใี ครทํา
สักการะ จึงกลับมาสูพระนครโกสัมพีอีกตามเดิม ไดประพฤติโดย ชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติ
แกตวั ได จึงเขาไปหาภิกษุทงั้ หลายแลวกลาวอยางนี้ วา อาวุโสทั้งหลาย ผมถูกสงฆลงอุกเขปนีย
กรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ แลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได ผมจะพึง
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ปฏิบัติอยางไรตอไป ภิกษุทงั้ หลายเหลานัน้ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้ง หลาย ถาเชนนั้น สงฆจงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ แกภิกษุ ฉันนะ ฯ
วัตรที่ไมควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด
หมวดที่ ๑
[๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม
ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:๑. ใหอุปสมบท
๒. ใหนสิ ัย
๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมรับสมมติแลวก็ยงั สั่งสอนภิกษุณี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมทําคืนอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๒
[๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก สงฆ ไมพึงระงับอุกเขป
นียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด ตอง อาบัตินั้น
๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๔. ติกรรม
๕. ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมทําคืนอาบัติ ฯ
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หมวดที่ ๓
[๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก สงฆไมพึงระงับอุกเขป
นียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:๑. ยินดีการกราบไหว ของปกตัตตะภิกษุ
๒. ยินดีการยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ
๓. ยินดีอญ
ั ชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๔. ยินดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ยินดีการนําอาสนะมาให ของปกตัตตะภิกษุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมทําคืนอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๔
[๒๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่นื อีก สงฆ ไมพึงระงับอุกเขป
นียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:๑. ยินดีการนําที่นอนมาให ของปกตัตตะภิกษุ
๒. ยินดีการนําน้ําลางเทามาให การตั้งตั่งรองเทาให ของปกตัตตะภิกษุ
๓. ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเทาให ของปกตัตตะภิกษุ
๔. ยินดีการรับบาตรและจีวร ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ยินดีการถูหลังใหเมือ่ อาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมทําคืนอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๕
[๒๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก สงฆ ไมพึงระงับอุกเขป
นียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:๑. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบัติ
๒. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบตั ิ
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๓. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิวิบัติ
๔. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัติ
๕. ยุภกิ ษุกับภิกษุใหแตกกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมทําคืนอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๖
[๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก สงฆ ไมพึงระงับอุกเขป
นียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:๑. ใชเครื่องนุงหมอยางคฤหัสถ
๒. ใชเครือ่ งนุงหมอยางเดียรถีย
๓. คบพวกเดียรถีย
๔. ไมคบพวกภิกษุ
๕. ไมศึกษาสิกขาของภิกษุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม
ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๗
[๒๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก สงฆไมพึงระงับอุกเขป
นียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:๑. อยูในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๒. อยูในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๓. อยูในอาวาส หรือในอนาวาส มีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลวไมลุกจากอาสนะ
๕. รุกรานปกตัตตะภิกษุ ขางในหรือขางนอกวิหาร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม
ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ
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หมวดที่ ๘
[๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม
ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๓. ทําการไตสวน
๔. เริ่มอนุวาทาธิกรณ
๕. ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส
๖. โจทภิกษุอื่น
๗. ใหภกิ ษุอื่นใหการ
๘. ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม
ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ
วัตรที่ไมควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ
__________________
วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด
หมวดที่ ๑
[๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม
ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:๑. ไมใหอุปสมบท
๒. ไมใหนิสัย
๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลวก็ไมสั่งสอนภิกษุณี
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
ทําคืนอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๒
[๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก สงฆพึงระงับอุกเขปนีย
กรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด ไมตองอาบัตินั้น
๒. ไมตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๔. ไมติกรรม
๕. ไมติภกิ ษุทั้งหลายผูทํากรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
ทําคืนอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๓
[๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก สงฆพึงระงับอุกเขปนีย
กรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:๑. ไมยินดีการกราบไหว ของปกตัตตะภิกษุ
๒. ไมยนิ ดีการยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ
๓. ไมยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๔. ไมยนิ ดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ไมยินดีการนําอาสนะมาให ของปกตัตตะภิกษุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
ทําคืนอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๔
[๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก สงฆพึงระงับอุกเขปนีย
กรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:
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๑. ไมยินดีการนําที่นอนมาให ของปกตัตตะภิกษุ
๒. ไมยนิ ดีการนําน้ําลางเทามาให การตั้งตั่งรองเทาให ของปกตัตตะภิกษุ
๓. ไมยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเทาให ของปกตัตตะภิกษุ
๔. ไมยนิ ดีการรับบาตรจีวร ของปกตัตตะภิกษุ
๕. ไมยินดีการถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
ทําคืนอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๕
[๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีกสงฆพึงระงับอุกเขปนีย
กรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:๑. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบตั ิ
๒. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบัติ
๓. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิวิบตั ิ
๔. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัติ
๕. ไมยภุ กิ ษุกับภิกษุใหแตกกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม
ทําคืนอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๖
[๒๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีกสงฆพึงระงับอุกเขปนีย
กรรม ฐานไมทําคืนอาบัติคือ:๑. ไมใชเครื่องนุงหมอยางคฤหัสถ
๒. ไมใชเครื่องนุงหมอยางเดียรถีย
๓. ไมคบพวกเดียรถีย
๔. คบพวกภิกษุ
๕. ศึกษาสิกขาของภิกษุ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
ทําคืนอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๗
[๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก สงฆพึงระงับอุกเขปนีย
กรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:๑. ไมอยูใ นอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๒. ไมอยูใ นอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๓. ไมอยูใ นอาวาส หรือในอนาวาส มีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลวลุกจากอาสนะ
๕. ไมรุกรานปกตัตตะภิกษุ ขางในหรือขางนอกวิหาร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
ทําคืนอาบัติ ฯ
หมวดที่ ๘
[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม
ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๓. ไมทําการไตสวน
๔. ไมเริม่ อนุวาทาธิกรณ
๕. ไมยังภิกษุอนื่ ใหทําโอกาส
๖. ไมโจทภิกษุอนื่
๗. ไมใหภิกษุอนื่ ใหการ
๘. ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกนั
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
ทําคืนอาบัติ ฯ
วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ
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วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทํา คืนอาบัติพึง
ระงับอยางนี้
ภิกษุฉนั นะนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ ผูแ กกวา นั่งกระหยง
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอระงับกรรมนั้นอยางนี้ วา ดังนี้:คําขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ
ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ
หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได ขาพเจาขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมคืนอาบัติ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ถกู สงฆลง อุกเขปนียกรรม ฐานไมทํา
คืนอาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ หาย เยอหยิ่ง ประพฤติแกตวั ได บัดนี้ ขอระงับอุกเขป
นียกรรมฐานไมทํา คืนอาบัติ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงระงับ อุกเขปนียกรรม
ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ นีเ้ ปนญัตติ
ทานเจาขา พระฉันนะนีถ้ ูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม ทําคืนอาบัติแลว ประพฤติ
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืน
อาบัติ สงฆระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ การระงับอุกเขปนียกรรม
ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ ชอบแกทานผูใด ทาน ผูนั้นพึงนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา พระฉันนะนี้
ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ แลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติ
แกตวั ได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ สงฆระงับอุกเขปนียกรรม
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ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ การระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ
ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ อันสงฆระงับแลวแกพระฉันนะ ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ ไวดวยอยางนี้ ฯ
อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ ๖ จบ
__________________
อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป
เรื่องพระอริฏฐะ
[๒๗๖] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้น พระอริฏฐะผูเกิดใน ตระกูลพรานแรง มีทฐิ ิอันเปน
บาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมี พระภาคทรงแสดงแลวโดยประการที่ตรัสวา เปนธรรม
ทําอันตราย ธรรมเหลานั้น หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ภิกษุหลายรูปดวยกันไดทราบขาววา
พระ อริฏฐะผูเ กิดในตระกูลพรานแรง มีทฐิ ิอันเปนบาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา เรารูทั่วถึงธรรมที่
พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยประการที่ตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทํา
อันตรายแกผูเสพไดจริงไม แลวพากันเขาไปหาพระอริฏฐะ ผูเกิดในตระกูลพรานแรง ถามวา อาวุโส
อริฏฐะขาววา ทานมีทิฐิอันเปนบาป เห็นปานนี้เกิดขึ้นวา ขาพเจารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงแลวโดย ประการที่ตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพ
ไดจริงไมดังนี้ จริงหรือ
พระอริฏฐะตอบวา จริงเหมือนอยางนัน้ แล อาวุโสทัง้ หลาย ผมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมี
พระภาคทรงแสดงแลวโดยประการที่ตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตราย
แกผูเสพไดจริงไม
ภิกษุทั้งหลายกลาวหามวา อาวุโสอริฏฐะ ทานอยาไดพูดเชนนั้น ทานอยาไดกลาวตู
พระผูมีพระภาค การกลาวตูพ ระผูมีพระภาคไมดีแน พระผูมีพระภาค ไมไดตรัสอยางนั้นเลย พระ
ผูมีพระภาคตรัสธรรมอันทําอันตรายไวโดยปริยายเปน อันมาก ก็แลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแก
ผูเสพไดจริง กามทั้งหลายพระผูมี พระภาคตรัสวา มีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคน
มาก โทษในกาม ทั้งหลายนีม้ ากยิ่งนัก กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือนราง
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กระดูก มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก กามทั้งหลายพระผูมีพระ
ภาคตรัสวา เปรียบเหมือนชิน้ เนื้อ ... กามทั้งหลายพระผูม ีพระภาค ตรัสวา เปรียบเหมือนคบ
หญา ... กามทัง้ หลายพระผูมพี ระภาคตรัสวา เปรียบ เหมือนหลุมถานเพลิง ... กามทั้งหลายพระผูมี
พระภาคตรัสวา เปรียบเหมือน ความฝน ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือน
ของยืม ... กาม ทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือนผลไม ... กามทั้งหลายพระผูมี
พระภาค ตรัสวา เปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบ
เหมือนหอกและหลาว ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือน ศีรษะงู มีทุกขมาก มี
ความคับแคนมาก โทษในกามทั้งหลายนีม้ ากยิ่งนัก
พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง แมอันภิกษุเหลานั้น วากลาวอยู อยางนี้ ก็ยงั ยึดถือ
ทิฐิอันเปนบาปนั้นดวยความยึดถือมั่นอยางเดิม กลาวยืนยันวา ผมกลาวอยางนัน้ จริง ทานทั้งหลาย
ผมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย ธรรม
เหลานั้นหาอาจทําอันตรายแก ผูเสพไดจริงไม
ก็เพราะเหตุที่ภกิ ษุเหลานั้น ไมอาจเปลื้องพระอริฏฐะผูเกิดในตระกูล พรานแรงจากทิฐิอัน
เปนบาปนั้นได จึงภิกษุเหลานั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลว กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
[๒๗๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ เหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระอริฏฐะผูเกิด ในตระกูลพรานแรงวา ดูกรอริฏฐะ
ขาววา เธอมีทฐิ ิอันเปนบาปเห็นปานนี้เกิด ขึ้นวา เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว
โดยประการทีต่ รัสวา เปน ธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานัน้ หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี
จริงหรือ
พระอริฏฐะทูลรับวา ขาพระพุทธเจากลาวอยางนั้นจริง พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจา
รูทั่วถึงธรรมที่พระองคทรงแสดงแลวโดยประการที่ตรัสวา เปนธรรม ทําอันตราย ธรรมเหลานั้น
หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมฆบุรุษ เพราะเหตุไร เธอจึงเขาใจธรรม ที่เราแสดงแลว
อยางนั้นเลา เรากลาวธรรมอันทําอันตรายไวโดยปริยายเปนอันมากมิใชหรือ และธรรมเหลานั้นอาจ
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ทําอันตรายแกผูเสพไดจริง กามทั้งหลายเรากลาววา มีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคน
มาก โทษในกามทั้งหลายนีม้ ากยิ่งนัก กามทั้งหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนรางกระดูก มีทกุ ข
มาก มีความคับแคนมาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก กามทั้งหลายเรากลาววา เปรียบเหมือน
ชิ้นเนื้อ ... กามทั้งหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนคบหญา ... กามทั้งหลายเรากลาววา เปรียบ
เหมือนหลุมถานเพลิง ... กามทั้งหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนความฝน ... กามทั้งหลายเรากลาววา
เปรียบเหมือนของยืม ... กามทั้งหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนผลไม ... กามทั้งหลายเรากลาววา
เปรียบเหมือนเขียงสําหรับ สับเนื้อ ... กามทั้งหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนหอกและหลาว ... กาม
ทั้งหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษ ในกามทั้งหลายนี้
มากยิ่งนัก เมื่อเปนเชนนัน้ เธอชื่อวากลาวตูเราดวยทิฐิที่ตน ยึดถือไวผิด ชื่อวาทําลายตนเอง
และชื่อวาประสพบาปมิใชบุญมาก ขอนั้นแหละ จักเปนไปเพื่อความไมเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเธอ
ตลอดกาลนาน
ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ... ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ เหตุนั้นแล สงฆจงทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอัน
เปนบาป แกภกิ ษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ ฯ
วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิเปนบาป
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละ ทิฐิอันเปนบาป
พึงทําอยางนี้ คือ พึงโจทภิกษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรงกอน ครัน้ แลวพึงใหเธอใหการ แลว
พึงปรับอาบัติ ครั้นแลว ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ กรรมวาจาทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอริฏฐะผูเกิดใน ตระกูลพรานแรง มีทิฐิอัน
เปนบาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นวาเรารูทั่วถึงธรรม ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่
ตรัสวา เปนธรรมทํา อันตราย ธรรมเหลานัน้ หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้ เธอ
ไมยอมสละทิฐินั้น ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง ทําอุกเขปนียกรรม ฐานไม
ละทิฐิอันเปนบาปแกภิกษุอริฏฐะผูเกิดใน ตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ นี้เปนญัตติ
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง มีทิฐิอัน
เปนบาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา เรารูทั่วถึงธรรมที่ พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการ
ที่ตรัสวา เปนธรรมทํา อันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้
เธอไมยอมสละทิฐินั้น สงฆทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปน บาปแกภิกษุอริฏฐะ
ผูเกิดในตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ การทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอัน
เปนบาปแกภกิ ษุอริฏฐะผูเกิด ในตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกทานผูใด
ทาน ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุอริฏฐะ
ผูเกิดในตระกูลพรานแรง มีทิฐิอันเปนบาปเห็น ปานนี้เกิดขึ้นวา เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมี
พระภาคทรงแสดงแลว โดย ประการที่ตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทํา
อันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้ เธอไมยอมสละทิฐินั้น สงฆทํา อุกเขปนียกรรม ฐานไม
สละทิฐิอันเปนบาปแกภิกษุอริฏฐะผูเกิดใน ตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ การทํา
อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปแกภกิ ษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง คือ
หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ แกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด
อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป อันสงฆทําแลวแกภิกษุอริฏฐะผูเกิดใน
ตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ ชอบ แกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้
ไว ดวยอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุที่อยูในอาวาสตอๆ ไปวา ภิกษุอริฏฐะผูเกิดใน
ตระกูลพรานแรง อันสงฆทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปแลว คือ หามสมโภค
กับสงฆ ฯ
____________
ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปที่ประกอบดวย
องค ๓ เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ไมสอบถาม
กอนแลวทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบดวยองค ๓
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๒
[๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ
ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ แลวไมดี คือ ทําเพราะ
ไมตองอาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบ ดวยองค ๓
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๓
[๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ
ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ แลวไมดี คือ ไมโจทกอน
แลวทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ไมปรับ อาบัติแลวทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบ ดวยองค ๓
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๔
[๒๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ
ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ แลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบ ดวยองค ๓
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๕
[๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ
ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ แลวไมดี คือ ไมสอบถาม
กอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน วรรคทํา ๑
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบ ดวยองค ๓
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๖
[๒๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ แลวไมดี คือ ไมทําตามปฏิญาณ ๑
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบ ดวยองค ๓ นี้
แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๗
[๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ แลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอง
อาบัติ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบ ดวยองค ๓
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๘
[๒๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ แลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติ
มิใชเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบ ดวยองค ๓
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๙
[๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ แลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติที่
แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน วรรคทํา ๑
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบดวยองค ๓
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๑๐
[๒๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ แลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลว
ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบ ดวยองค ๓ นี้แล
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๑๑
[๒๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ แลวไมดี คือ ไมใหจาํ เลยให
การกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ เปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบดวยองค ๓ นี้
แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
หมวดที่ ๑๒
[๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติ
แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบ ดวยองค ๓ นี้แล
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ
ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป จบ
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ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ
ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถาม
กอนแลวทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบ ดวยองค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๒
[๒๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑
ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติ ยังมิไดแสดง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบ ดวยองค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๓
[๒๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ให
จําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัติแลวทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบดวยองค ๓ นี้
แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว
หมวดที่ ๔
[๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม
๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบดวยองค ๓
นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๕
[๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๖
[๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดย
ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบดวยองค ๓
นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๗
[๒๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปที่ประกอบ
ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบ ดวยองค ๓
นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๘
[๒๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคา
มินี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบ ดวยองค ๓
นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๙
[๒๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปที่ประกอบดวยองค
๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติยังมิไดแสดง ๑
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๑๐
[๓๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลวคือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดย
ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบ ดวยองค ๓
นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๑๑
[๓๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลว
ทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบดวยองค ๓
นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
หมวดที่ ๑๒
[๓๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบดวย
องค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดย
ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 119
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป ที่ประกอบดวยองค ๓ นี้
แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ
ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป
__________________
ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด
หมวดที่ ๑
[๓๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความ
อื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลี
กับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไม สมควร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลง อุกเขปนียกรรม
ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ฯ
หมวดที่ ๒
[๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆจํานงพึงลง
อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป คือ เปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เปนผูมีอาจารวิบัติ ใน
อัธยาจาร ๑ เปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ฯ
หมวดที่ ๓
[๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆจํานงพึงลง
อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป คือ กลาวติเตียน พระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียน
พระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 120
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม
ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ฯ
หมวดที่ ๔
[๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป
แกภกิ ษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการ ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว
กออธิกรณในสงฆ รูปหนึ่งเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร รูปหนึ่งอยู
คลุกคลีกับคฤหัสถ ดวย การคลุกคลีอันไมสมควร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป แก
ภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ
หมวดที่ ๕
[๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปน
บาป แกภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล รูปหนึ่งเปนผูมีอาจารวิบัติ
ในอัธยาจาร รูปหนึ่งเปนผูมที ิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป แก
ภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ
หมวดที่ ๖
[๓๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปน
บาป แกภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีก คือ รูปหนึ่ง กลาวติเตียน พระพุทธเจา รูปหนึ่งกลาวติเตียน
พระธรรม รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป แก
ภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ
ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป จบ
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วัตร ๑๘ ขอ
[๓๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป
แลว ตองประพฤติโดยชอบ
วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐอิ ันเปนบาปนัน้ ดังตอไปนี:้ ๑. ไมพึงใหอุปสมบท
๒. ไมพึงใหนสิ ัย
๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏ ฐาก
๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี
๖. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปเพราะอาบัติใดไมพึงตองอาบัตินั้น
๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๙. ไมพึงติกรรม
๑๐. ไมพงึ ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
๑๑. ไมพงึ หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๑๓. ไมพงึ ทําการไตสวน
๑๔. ไมพงึ เริ่มอนุวาทาธิกรณ
๑๕. ไมพงึ ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส
๑๖. ไมพงึ โจทภิกษุอื่น
๑๗. ไมพงึ ใหภกิ ษุอนื่ ใหการ
๑๘. ไมพงึ ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน ฯ
วัตร ๑๘ ขอ
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป จบ
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สงฆลงโทษและระงับกรรม
[๓๑๐] ครั้งนั้น สงฆไดลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปแกพระอริฏฐะ
ผูเกิดในตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ ทานถูกสงฆ ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละ
ทิฐิอันเปนบาป แลวสึกเสีย บรรดาภิกษุทเี่ ปนผู มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
วา ไฉนพระอริฏฐะผูเกิดใน ตระกูลพรานแรง ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอัน
เปนบาปแลว จึงได สึกเสียเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
[๓๑๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุอริฏฐะ
ผูเกิดในตระกูลพรานแรง ถูกสงฆลง อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐอิ ันเปนบาปแลวสึกเสีย
จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรษุ นั้น ถูกสงฆลง
อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปแลว จึงไดสึกเสียเลา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษนั้นนัน่ ไมเปนไปเพื่อความ เลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุ ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชน
นั้น สงฆจงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม สละทิฐิอันเปนบาป ฯ
วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด
หมวดที่ ๑
[๓๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป
แกภกิ ษุผูประกอบดวยองค ๕ คือ:๑. ใหอุปสมบท
๒. ใหนสิ ัย
๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
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๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมสละทิฐิอันเปนบาป ฯ
หมวดที่ ๒
[๓๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป
แกภกิ ษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป เพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น
๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๔. ติกรรม
๕. ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมสละทิฐิอันเปนบาป ฯ
หมวดที่ ๓
[๓๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป
แกภกิ ษุผูประกอบดวยองค ๘ คือ:๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๓. ทําการไตสวน
๔. เริ่มอนุวาทาธิกรณ
๕. ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส
๖. โจทภิกษุอื่น
๗. ใหภกิ ษุอื่นใหการ
๘. ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมสละทิฐิอันเปนบาป ฯ
วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป จบ
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วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด
หมวดที่ ๑
[๓๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป
แกภกิ ษุผูประกอบดวยองค ๕ คือ:๑. ไมใหอุปสมบท
๒. ไมใหนิสัย
๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
สละทิฐิอันเปนบาป ฯ
หมวดที่ ๒
[๓๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป
แกภกิ ษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป เพราะอาบัติใด ไมตองอาบัตินั้น
๒. ไมตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๔. ไมติกรรม
๕. ไมติภกิ ษุท้งั หลายผูทํากรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม
สละทิฐิอันเปนบาป ฯ
หมวดที่ ๓
[๓๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิ อันเปนบาป
แกภกิ ษุผูประกอบดวยองค ๘ คือ:
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๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๓. ไมทําการไตสวน
๔. ไมเริม่ อนุวาทาธิกรณ
๕. ไมยังภิกษุอนื่ ใหทําโอกาส
๖. ไมโจทภิกษุอนื่
๗. ไมใหภิกษุอนื่ ใหการ
๘. ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกนั
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม
สละทิฐิอันเปนบาป ฯ
วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป จบ
__________________
วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอนั เปนบาป
[๓๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป
พึงระงับอยางนี้:ภิกษุผูถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปนั้น พึงเขา ไปหาสงฆหมผา
อุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผแู กกวา นั่งกระหยงประคอง อัญชลี แลวกลาวคําขอระงับกรรม
นั้นอยางนี้ วาดังนี้:คําขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป
ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป แลวประพฤติ
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ขาพเจาขอระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอัน
เปนบาป
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:
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กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมสละทิฐิอันเปนบาป แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้
ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน ไมสละทิฐอิ ันเปนบาป ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
สงฆพึง ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป แกภกิ ษุมีชอื่ นี้ นี้ เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ถูกสงฆ ลงอุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมสละทิฐิอันเปนบาป แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอ
ระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน ไมสละทิฐิอันเปนบาป สงฆระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละ
ทิฐิอัน เปนบาป แกภกิ ษุมีชอื่ นี้ การระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฐิอัน เปนบาป แก
ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไม ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุมีชื่อนีร้ ูปนี้
ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิ อันเปนบาป แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง
ประพฤติแกตวั ได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป สงฆระงับ
อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปแกภกิ ษุมีชื่อนี้ การระงับ อุกเขปนียกรรม ฐาน
ไมสละทิฐิอันเปนบาป แกภกิ ษุมีชื่อนี้ ชอบแก ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป สงฆระงับแลวแก ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก
สงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดว ย อยางนี้ ฯ
อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ ๗ จบ
กัมมขันธกะ ที่ ๑ จบ
ในขันธกะนี้มี ๗ เรื่อง
____________
หัวขอประจําขันธกะ
[๓๑๙] ๑. ภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ กอความบาดหมางเอง ไดเขาไปหา
ภิกษุผูเชนกัน แลวใหขมักเขมนในการกอความบาดหมางขึ้นความบาดหมางที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น
แมที่เกิดขึน้ แลวก็ขยายตัวออกไป ภิกษุทั้งหลายที่มักนอย มีศีลเปนที่รกั ยอมเพงโทษในบริษัท
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พระพุทธชินเจาผูสยัมภูอัครบุคคล ผูทรงพระสัทธรรม รับสั่งใหลงตัชชนียกรรม ณ พระ
นครสาวัตถี
ตัชชนีกรรมที่ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั คือ ทําลับหลังไมสอบถามกอนแลวทํา ไมทํา
ตามปฏิญาณ หมวด ๑ ทําเพราะไมตองอาบัติ ทําเพราะอาบัติมิใชเทสนาคามินี ทําเพราะอาบัติ
ที่แสดงแลว หมวด ๑ ไมโจทกอนแลวทํา ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ไมปรับอาบัติแลวทํา
หมวด ๑ ทําลับหลังทําโดยไมเปนธรรม สงฆเปนวรรคทํา หมวด ๑ ไมสอบถามกอนแลวทํา ทํา
โดยไมเปน ธรรม สงฆเปนวรรคทํา หมวด ๑ ไมทําตามปฏิญาณ ทําโดยไมเปนธรรม สงฆ
เปนวรรคทํา หมวด ๑ ทําเพราะไมตองอาบัติ ทําโดยไมเปนธรรม สงฆเปนวรรคทํา หมวด ๑ ทํา
เพราะอาบัติมใิ ชเปนเทสนาคามินี ทําโดยไมเปนธรรมสงฆ เปนวรรคทํา หมวด ๑ ทําเพราะอาบัตทิ ี่
แสดงแลว ทําโดยไมเปนธรรม สงฆเปนวรรคทํา หมวด ๑ ไมโจทกอนแลวทํา ทําโดยไมเปน
ธรรม สงฆเปนวรรคทําหมวด ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ทําโดยไมเปนธรรม สงฆเปน
วรรคทํา หมวด ๑ ไมปรับอาบัติแลวทํา ทําโดยไมเปนธรรม สงฆเปนวรรคทําหมวด ๑
ปราชญพึงทราบฝายถูกตามนัยตรงกันขามกับฝายผิดนั่นแหละ
เมื่อสงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุใด สงฆพงึ ลงตัชชนียกรรมแกภกิ ษุนนั้ ผูกอ
ความบาดหมาง เปนพาล คลุกคลีกับคฤหัสถ หมวด ๑ วิบตั ิในอธิศีล ในอัธยาจาร ในอติทิฐิ
หมวด ๑ กลาวติเตียนพระพุทธเจาพระธรรม พระสงฆ หมวด ๑
สงฆพึงลงตัชชนียกรรมแกภกิ ษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่งกอความบาดหมางรูปหนึ่งเปนพาล
รูปหนึ่งคลุกคลีกับคฤหัสถ หมวด ๑ รูปหนึ่งวิบัติในศีล รูปหนึ่งวิบัตใิ นอัธยาจาร รูปหนึ่งวิบตั ิ
ในอติทิฐิ หมวด ๑ รูปหนึ่งกลาวติเตียน พระพุทธเจา รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม รูปหนึ่ง
กลาวติเตียนพระสงฆ หมวด ๑
ภิกษุถกู สงฆลงตัชชนียกรรมแลว ตองประพฤติโดยชอบอยางนี้ คือ ไม ใหอุปสมบท
ไมใหนิสยั ไมใหสามเณรอุปฏ ฐาก ไมสั่งสอนภิกษุณี และได สมมติแลวก็ไมสั่งสอน ไมตอง
อาบัตินั้น ไมตอ งอาบัติอื่นอันเชนกันและอาบัติ ยิ่งกวานั้น ไมติกรรม ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
ไมหามอุโบสถ ปวารณา แกปกตัตตะภิกษุไมทําการไตสวน ไมเริ่มอนุวาทาธิกรณ ไมยังภิกษุอนื่
ใหทําโอกาส ไมโจทภิกษุอนื่ ไมใหภกิ ษุอนื่ ใหการ และไมชวยภิกษุกบั ภิกษุใหสูอธิกรณกนั
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ภิกษุใดประกอบดวยองค ๕ คือ ใหอุปสมบท ใหนิสยั ใหสามเณร อุปฏฐาก สั่งสอน
ภิกษุณี แมไดรบั สมมติแลวก็ยังสั่งสอนและองค ๕ คือ ตอง อาบัตินั้น ตองอาบัติอันเชนกัน
และตองอาบัตทิ ี่ยิ่งกวานั้น ติกรรม ติภิกษุทงั้ หลายผูทํากรรม สงฆไมระงับตัชชนียกรรมแกภกิ ษุนนั้
ภิกษุใดประกอบดวยองค ๘ นี้ คือ หามอุโบสถ ปวารณา ทําการไตสวนเริ่มอนุวาทาธิกรณ
ใหทําโอกาส โจทภิกษุอื่น ใหภิกษุอื่นใหการ และใหสู อธิกรณกัน ยอมไมระงับจากตัชชนียกรรม
ปราชญพึงทราบฝายถูกตามนัยตรงกันขามกับฝายผิดนั้นแหละ
๒. พระเสยยสกะเปนพาล มีอาบัติมาก และคลุกคลีกับคฤหัสถ พระสัมพุทธเจาผูมหา
มุนี รับสั่งใหลงนิยสกรรม
๓. ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนพั พสุกะทั้งสอง ในชนบทกิฏาคีรี ไมสํารวม ประพฤติ
แมซึ่งอานาจารมีอยางตางๆ พระสัมพุทธชินเจารับสั่งใหลง ปพพาชนียกรรม ในพระนครสาวัตถี
๔. พระสุธรรมเปนเจาถิ่นของจิตตะคฤหบดีในเมืองมัจฉิกาสณฑดา จิตตะ ผูอุบาสก ดวย
ถอยคํากระทบชาติ พระตถาคตรับสั่งใหลงปฏิสารณียกรรม
๕. พระชินเจาผูอุดม ทรงบัญชาใหลงอุกเขปนียกรรม ในเพราะไมเห็นอาบัติ แกพระฉันนะ
ผูไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ ในพระนครโกสัมพี
๖. พระฉันนะไมปรารถนาจะทําคืนอาบัตินั้นแล พระพุทธเจาผูด ํารงตําแหนงนายกพิเศษ
รับสั่งใหลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติตอไป
๗. ทิฐิอันเปนบาป อาศัยความไมรู บังเกิดแกพระอริฏฐะ พระชินเจาดํารัสใหลง
อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิ นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม และปฏิสารณียกรรม ก็เหมือนกัน
บทเกินเหลานี้มีในปพพาชนียกรรม คือ เลนคะนอง ประพฤตอนาจารลบลางพระบัญญัติ
และมิจฉาชีพ ฐานไมเห็นและไมทําคืนอาบัติ และฐานไมสละทิฐิ บทเกินเหลานี้มใี นปฏิสารณีย
กรรมคือ มุงความไมมีลาภ กลาวติเตียน มีนามวา ปญจกะ ๒ หมวดๆ ละ ๕ แมกรรมทั้งสอง
คือ ตัชชนียกรรม และนิยสกรรม ก็เชนกัน ปพพานียกรรม และปฏิสารณียกรรม หยอนและ
ยิ่งกวากัน ๘ ขอ ๒ หมวด โดยการจําแนกอุกเขปนียกรรม ๓ อยางนั้นเชนเดียวกัน
ปราชญพึงทราบกรรมที่เหลือ แมตามนัยแหงตัชชนียกรรม เทอญ ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
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ปาริวาสิกขันธกะ
เรื่องพระอยูปริวาส
[๓๒๐] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส ยินดีการกราบไหว การ
ลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การนําน้ําลางเทามาให
การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังเมื่ออาบน้ําของปกตัตตะภิกษ
ุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายผูอยู
ปริวาส จึงไดยนิ ดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การ
นําที่นอนมาให การนําน้ําลางเทามาให การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบือ้ งเช็ดเทา การรับบาตรจีวร
การถูหลังเมื่ออาบน้ําของปกตัตตะภิกษุ ทัง้ หลายเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค ฯ
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
[๓๒๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส ยินดีการกราบไหว การลุกรับ
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตัง่ รองเทา
การตั้งกระเบือ้ งเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถู หลังใหเมื่ออาบน้ําของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย จริง
หรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส
จึงไดยนิ ดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอน
มาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระ เบื้องเช็ดเทา การรับบาตร จีวร การถูหลังใหเมื่อ
อาบน้ําของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกภิกษุผูอยูปริวาสนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชน ที่เลื่อมใสแลว ... ครั้นแลวทรงทําธรรมี
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กถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย อันภิกษุผูอยูปริวาส ไมพึงยินดีการกราบไหว การ
ลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่ง
รองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับบาตร จีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย
รูปใดยินดี ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนํา
อาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับ
บาตร จีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ําของภิกษุทั้งหลายผูอยูป ริวาสดวยกัน ตามลําดับผูแกพรรษา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา ผาอาบน้ําฝน การ
สละภัตร และการรับภัตร แกภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาสดวยกัน ตามลําดับผูแกพรรษา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แล เราจักบัญญัติวัตรแกภกิ ษุทั้งหลายผูอยูปริวาส โดย
ประการที่ภกิ ษุผูอยูปริวาส ตองประพฤติทุกรูป ฯ
ปาริวาสิกวัตร ๙๔ ขอ
หมวดที่ ๑
[๓๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผอู ยูปริวาสพึงประพฤติชอบ วิธีประพฤติชอบใน
วัตรนั้น ดังตอไปนี้:อันภิกษุผูปริวาส ไมพึงใหอุปสมบท
ไมพึงใหนิสัย
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก
ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี
สงฆใหปริวาสเพื่ออาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น
ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
ไมพึงติกรรม
ไมพึงติภกิ ษุทั้งหลายผูทํากรรม
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ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงทําการไตสวน
ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ
ไมพึงยังภิกษุอนื่ ใหทําโอกาส
ไมพึงโจทภิกษุอนื่
ไมพึงใหภิกษุอนื่ ใหการ
ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสอู ธิกรณกนั ฯ
หมวดที่ ๒
[๓๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผอู ยูปริวาส ไมพึงไปขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ที่นอนสุดทาย วิหารสุดทายของสงฆ ที่สงฆจะพึงใหแกเธอ
ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุ เปนสมณะนําหนา หรือตามหลังเขาไปสูสกุล
ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค
ไมพึงสมาทานปณฑปาติกธุดงค และ
ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง เพราะปจจัยนั้น ดวยคิดวาคนทั้งหลายอยารูเรา ฯ
หมวดที่ ๓
[๓๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผอู ยูปริวาสเปนอาคันตุกะไป พึงบอกมีอาคันตุกะมา
ก็พึงบอก พึงบอกในอุโบสถ พึงบอกในปวารณา ถาอาพาธ พึงสั่งทูตใหบอก ฯ
หมวดที่ ๔
[๓๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผอู ยูปริวาส ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู
อาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสทีห่ าภิกษุมิได
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่หาภิกษุ มิได
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได
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ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุ มิได
ไมพึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่หาภิกษุ
มิได ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ เวนแตมีอันตราย ฯ
หมวดที่ ๕
[๓๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูอยูปริวาส ไมพงึ ออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส
ที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสทีม่ ีภิกษุ แตเปน นานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภกิ ษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน นานาสังวาส
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาส ที่มีภิกษุ แตเปนนานา
สังวาส
ไมพึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิ ษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาส ที่มีภิกษุ แตเปนนานา
สังวาส
ไมพึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่น มิใชอาวาสที่มีภิกษุ
แตเปนนานาสังวาส ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุเวนแตมีอันตราย ฯ
หมวดที่ ๖
[๓๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผอู ยูปริวาส พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส
ที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสที่มีภกิ ษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภกิ ษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสที่มีภกิ ษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิ ษุ เปนสมานสังวาส
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พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปน สมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสทีม่ ีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสทีม่ ีภิกษุ เปน
สมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รูวาอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ
หมวดที่ ๗
[๓๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผอู ยูปริวาส ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส
กับปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงอยูใ นที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส
ไมพึงอยูใ นที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่ มิใชอาวาสก็ดี
เห็นปกตัตตะภิกษุแลว พึงลุกออกจากอาสนะ
พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง
ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะต่ํา ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ
ไมพึงจงกรมในที่จงกรมอันเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในทีจ่ งกรมต่ํา ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พื้นดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ
หมวดที่ ๘
[๓๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูอยูปริวาส ไมพงึ อยูในที่มุงเดียวกันในอาวาส กับ
ภิกษุอยูปริวาสผูแกพรรษากวา
ไมพึงอยูใ นที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส
ไมพึงอยูใ นที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใชอาวาสก็ดี
ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับภิกษุอยูปริวาสผูแกพรรษากวา
... กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 134
... กับภิกษุผูควรมานัต
... กับภิกษุผูประพฤติมานัต
... กับภิกษุผูควรอัพภาน
เมื่อเธอนั่ง ณ อาสนะต่ํา ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง
เมื่อเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ
ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน
เมื่อเธอจงกรมอยูในทีจ่ งกรมต่ํา ไมพงึ จงกรมในทีจ่ งกรมสูง
เมื่อเธอจงกรมอยู ณ พืน้ ดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ
[๓๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูอยูปริวาสเปนที่ ๔ พึงใหปริวาส พึงชักเขาหา
อาบัติเดิม พึงใหมานัต สงฆ ๒๐ รูปทั้งภิกษุผูอยูปริวาสนั้นพึงอัพภาน การกระทําดังนั้นใชไมได
และไมควรทํา ฯ
ปาริวาสิกวัตร ๙๔ ขอ จบ
__________________
รัตติเฉท ๓ อยาง
[๓๓๑] ครั้งนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปในพุทธสํานัก ครั้นถึงแลวถวายบังคมพระผูม ีพระภาค
นั่งเฝา ณ ที่อันควรสวนขางหนึ่ง ทานพระอุบาลีนั่งเฝาเรียบรอยแลว ไดทูลถามความขอนี้แดพระ
ผูมีพระภาควา ความขาดแหงราตรีของภิกษุผูอยูปริวาส มีเทาไร พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา อุบาลี ความขาดแหงราตรี ของภิกษุผูอยูปริวาสมี ๓ คือ อยูรวม ๑
อยูปราศ ๑ ไมบอก ๑ รัตติเฉทของภิกษุผูอยูปริวาส มี ๓ อยางนี้แล ฯ
พุทธานุญาตใหเก็บปริวาส
[๓๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ในพระนครสาวัตถี ภิกษุสงฆมาประชุมกันมากมาย ภิกษุ
ทั้งหลายผูอยูปริวาส ไมสามารถจะชําระปริวาส จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเก็บปริวาส
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วิธีเก็บปริวาส
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีเก็บปริวาส พึงเก็บอยางนี้:อันภิกษุผูอยูปริวาสนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง
ประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนีว้ า ขาพเจาเก็บปริวาส ปริวาสเปนอันเก็บแลว หรือกลาววา
ขาพเจาเก็บวัตร ปริวาสก็เปนอันเก็บแลว ฯ
พุทธานุญาตใหสมาทานปริวาส
[๓๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายออกจากพระนครสาวัตถี ไปในที่นนั้ ๆ แลว
พวกภิกษุผูอยูป ริวาสสามารถชําระปริวาสได จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมาทานปริวาส
วิธีสมาทานปริวาส
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีสมาทานปริวาส พึงสมาทานอยางนี้:อันภิกษุผูอยูปริวาสนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงค เฉวียงบา นั่งกระโหยง
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําสมาทานวา ขาพเจาสมาทาน ปริวาส ปริวาสเปนอันสมาทานแลว
หรือกลาวคําสมาทานวา ขาพเจาสมาทานวัตร ปริวาสก็เปนอันสมาทานแลว ฯ
ปาริวาสิกวัตร จบ
____________
เรื่องมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุ
[๓๓๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ยินดีการกราบไหว
การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การ
ตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบือ้ งเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายผู
ควรชักเขาหาอาบัติเดิม จึงไดยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนํา
อาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การ
รับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลาแลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ
ผูมีพระภาค ฯ
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ประชุมสงฆทรงสอบถาม
[๓๓๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลาย
ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมา
ให การนําทีน่ อนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับบาตร จีวร
การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุทั้งหลายผูควรชักเขาหา
อาบัติเดิม จึงไดยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําที่นอนมาให การ
ตั้งตั่งรองเทาการตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะ
ภิกษุทั้งหลายเลา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมนั่นไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส ... ครั้นแลว ทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมไมพึงยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม
สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับ
บาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูปใดยินดีตองอาบัตทิ ุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรมสามีจิกรรม การนํา
อาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับ
บาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของภิกษุ ทั้งหลาย ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมดวยกัน ตามลําดับ
ผูแกพรรษา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา ผาอาบน้ําฝน การ
สละภัตร และการรับภัตร แกภิกษุทั้งหลายผูควรชักเขาหา อาบัติเดิม ตามลําดับผูแกพรรษา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภกิ ษุทั้งหลาย ผูควรชักเขาหา
อาบัติเดิม โดยประการที่ภกิ ษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ตอง ประพฤติทุกรูป ฯ
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มูลายปฏิกัสสนารหวัตร
หมวดที่ ๑
[๓๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม พึงประพฤติโดยชอบ วิธี
ประพฤติชอบในวัตรนั้น ดังนี้:อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึงใหอุปสมบท
ไมพึงใหนิสัย
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก
ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี
เปนผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม เพราะอาบัติใด ไมพงึ ตองอาบัตินั้น
ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
ไมพึงติกรรม
ไมพึงติภกิ ษุทั้งหลายผูทํากรรม
ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงทําการไตสวน
ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ
ไมพึงยังภิกษุอนื่ ใหทําโอกาส
ไมพึงโจทภิกษุอนื่
ไมพึงใหภิกษุอนื่ ใหการ
ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกนั ฯ
หมวดที่ ๒
[๓๓๗] ดูกรภิกษุท้งั หลาย อันภิกษุผคู วรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึงไปขางหนาแหง
ปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ
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พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ที่นอนสุดทาย วิหารสุดทายของสงฆ ที่สงฆจะพึงใหแกเธอ
ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุเปนสมณะไปขางหนา หรือตามหลังเขาไปสูสกุล
ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค
ไมพึงสมาทานบิณฑปาติกธุดงค และ
ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง เพราะปจจัยนั้น ดวยคิดวา คนทั้งหลาย อยารูเรา ฯ
หมวดที่ ๓
[๓๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผคู วรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึง ออกจากอาวาสที่มี
ภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมไิ ด
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นที่มิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่หาภิกษุ มิได
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากถิ่นที่มใิ ชอาวาสที่มีภกิ ษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่หา ภิกษุมิได
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุ มิได
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาส ที่หาภิกษุมไิ ด
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่น มิใชอาวาสที่หาภิกษุ
มิได ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ เวนแตมีอันตราย ฯ
หมวดที่ ๔
[๓๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึงออก จากอาวาสที่มี
ภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสทีม่ ีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภกิ ษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน นานาสังวาส
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานา
สังวาส

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 139
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิ ษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาส ที่มีภิกษุ แตเปน
นานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสทีม่ ีภิกษุ
แตเปนนานาสังวาส ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ เวน แตมีอันตราย ฯ
หมวดที่ ๕
[๓๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ
ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสที่มีภกิ ษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภกิ ษุเปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสที่มีภกิ ษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิ ษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มี ภิกษุ เปนสมาน
สังวาส
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มี ภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใช อาวาสทีม่ ีภิกษุ
เปนสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รูวาอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ
หมวดที่ ๖
[๓๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึงอยู ในที่มุงอันเดียวกัน
ในอาวาส กับปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงอยูใ นที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส
ไมพึงอยูใ นที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่ มิใชอาวาสก็ดี กับปกตัตตะภิกษุ
เห็นปกตัตตะภิกษุแลวพึงลุกจากอาสนะ
พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง
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ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะต่ํา ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ
ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในทีจ่ งกรมต่ํา ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พื้นดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ
หมวดที่ ๗
[๓๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผคู วรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกันใน
อาวาส กับภิกษุผูอยูปริวาส
ไมพึงอยูใ นที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส
ไมพึงอยูใ นที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใชอาวาสก็ดี
ไมพึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผูอยูปริวาส
... กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ที่แกพรรษากวา
... กับภิกษุผูควรมานัต
... กับภิกษุผูประพฤติมานัต
... กับภิกษุผูควรอัพภาน
เมื่อเธอนั่ง ณ อาสนะต่ํา ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง
เมื่อเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ
ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน
เมื่อเธอจงกรมอยูในทีจ่ งกรมต่ํา ไมพงึ จงกรมในทีจ่ งกรมสูง
เมื่อเธอจงกรม ณ พื้นดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ
[๓๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมเปนที่ ๔ พึงใหปริวาส
พึงชักเขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต สงฆ ๒๐ รูป ทั้งภิกษุ ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมนัน้ พึงอัพภาน
การกระทําดังนั้นใชไมได และไมควรทํา ฯ
มูลายปฏิกัสสนารหวัตร จบ
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เรื่องมานัตตารหภิกษุ
[๓๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผูควรมานัต ยินดีการกราบไหว การลุกรับ
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา
การตั้งกระเบือ้ งเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การ ถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย บรร
ดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุทั้งหลายผูควรมานัต จึง
ไดยินดี การกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอน
มาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่อ
อาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทงั้ หลายเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุทั้งหลายผูควร
มานัต ยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่
นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทาการตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังให
เมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน ภิกษุทั้งหลายผูควรมานัต
จึงไดยนิ การกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให
การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบือ้ งเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา
ของปกตัตตะ ภิกษุทั้งหลายเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุผูควรมานัตนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรมานัต ไมพึงยินดีการ กราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม
การนําอาสนะมาให การนํา ที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบือ้ งเช็ดเทา
การรับบาตร จีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูปใดยินดี ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การ
นําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั้งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การ
รับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของภิกษุทั้งหลายผูควรมานัตดวยกัน ตามลําดับผูแกพรรษา
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา ผาอาบน้ําฝน การสละ
ภัต และการรับภัตร แกภิกษุทั้งหลายผูควรมานัตดวยกันตามลําดับผูแกพรรษา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจะบัญญัติวัตรแกภกิ ษุผูควรมานัต โดยประการที่
ภิกษุผูควรมานัต ตองประพฤติทุกรูป ฯ
มานัตตารหวัตร
หมวดที่ ๑
[๓๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผคู วรมานัต พึงประพฤติชอบวิธีประพฤติชอบในวัตร
นั้น ดังนี:้ อันภิกษุผูควรมานัต ไมพึงใหอุปสมบท
ไมพึงใหนิสัย
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก
ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี
ตนเปนผูค วรมานัตเพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น
ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
ไมพึงติกรรม
ไมพึงติภกิ ษุทั้งหลายผูทํากรรม
ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงทําการไตสวน
ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ
ไมพึงยังภิกษุอนื่ ใหทําโอกาส
ไมพึงโจทภิกษุอนื่
ไมพึงใหภิกษุอนื่ ใหการ
ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกนั ฯ
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หมวดที่ ๒
[๓๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรมานัต ไมพงึ ไปขางหนาแหง ปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ
พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ที่นอนสุดทาย วิหารสุดทายของสงฆ ที่ สงฆจะพึงใหเธอ
ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุเปนสมณะนําหนา หรือตามหลังเขาไปสูสกุล
ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค
ไมพึงสมาทานปณฑปาติกธุดงค และ
ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง เพราะปจจัยนั้น ดวยคิดวาคนทั้งหลาย อยารูเรา ฯ
หมวดที่ ๓
[๓๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผคู วรมานัต เปนอาคันตุกะไป พึงบอก มีอาคันตุกะ
มา ก็พึงบอก พึงบอกในอุโบสถ พึงบอกในปวารณา พึงบอก ทุกวัน ถาอาพาธ พึงสั่งทูตใหบอก ฯ
หมวดที่ ๔
[๓๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผคู วรมานัต ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส
ที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสทีห่ าภิกษุมิได
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่หาภิกษุ มิได
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่ หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุ มิได
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่ หาภิกษุมไิ ด
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่น มิใชอาวาสที่หาภิกษุ
มิได ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ เวนแตมีอันตราย ฯ
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หมวดที่ ๕
[๓๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรมานัต ไมพงึ ออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส
ที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสทีม่ ีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภกิ ษุ แตเปนนานา
สังวาส
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานา สังวาส
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แต เปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาส ที่มีภิกษุ แตเปน
นานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิ ษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาส ที่มีภิกษุ แตเปน
นานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิ ใชอาวาสที่มีภิกษุ
แตเปนนานาสังวาส ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ เวนแต มีอันตราย ฯ
หมวดที่ ๖
[๓๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรมานัต พึงออกจากอาวาสที่มี ภิกษุ ไปสูอาวาส
ที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสที่มีภกิ ษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภกิ ษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสที่มีภกิ ษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิ ษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มี ภิกษุ เปนสมาน
สังวาส
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุเปนสมานสังวาส
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พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มี ภิกษุเปนสมาน
สังวาส
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใช อาวาสทีม่ ีภิกษุ
เปนสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รูวาอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ
หมวดที่ ๗
[๓๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรมานัต ไมพงึ อยูในที่มุงอันเดียว กันในอาวาส
กับปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงอยูใ นที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส
ไมพึงอยูใ นที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่ มิใชอาวาสก็ดี กับปกตัตตะภิกษุ
เห็นปกตัตตะภิกษุแลวพึงลุกจากอาสนะ
พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง
ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะต่ํา ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ
ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในทีจ่ งกรมต่ํา ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พื้นดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ
หมวดที่ ๘
[๓๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผคู วรมานัต ไมพึงอยูในที่มุงเดียวกันในอาวาส กับ
ภิกษุผูอยูปริวาส
ไมพึงอยูใ นที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส
ไมพึงอยูใ นที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใชอาวาสก็ดี
ไมพึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภิกษุผูอยูปริวาส
... กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม
... กับภิกษุผูควรมานัตที่แกกวา
... กับภิกษุผูประพฤติมานัต
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... กับภิกษุผูควรอัพภาน
เมื่อเธอนั่ง ณ อาสนะต่ํา ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง
เมื่อเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ
ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน
เมื่อเธอจงกรมอยูในทีจ่ งกรมต่ํา ไมพงึ จงกรมในทีจ่ งกรมสูง
เมื่อเธอจงกรมอยู ณ พืน้ ดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ
[๓๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรมานัตเปนที่ ๔ พึงใหปริวาส พึงชักเขาหา
อาบัติเดิม พึงใหมานัต สงฆ ๒๐ รูปทั้งภิกษุผูควรมานัตนั้น พึงอัพภาน การกระทําดังนั้น ใช
ไมไดและไมควรทํา ฯ
มานัตตารหวัตร จบ
__________________
เรื่องมานัตตจาริกภิกษุ
[๓๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผูประพฤติมานัตยินดีการกราบไหว การลุกรับ
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา
การตั้งกระเบือ้ งเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนมานัตตจาริกภิกษุทั้งหลาย
จึงไดยนิ ดี การกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนํา
ที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบือ้ งเช็ดเทา การรับบาตร จีวร การถูหลัง
ใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา แลวกราบทูลเรื่อง นั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
[๓๕๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลาย
ผูประพฤติมานัต ยินดีการกราบไหว การ ลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให
การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การ
ถูหลัง ใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทงั้ หลาย จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
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ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุทั้งหลายผูประพฤติมานัต
จึงไดยนิ ดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอน
มาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้ง กระเบื้องเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่อ
อาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ ทั้งหลายเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกภิกษุผูประพฤติมานัต
นั่น ไม เปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัต ไมพึงยินดีการกราบไหว การลุกรับ
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา
การตั้งกระเบือ้ งเช็ดเทา การ รับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูป
ใดยินดี ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การ
นําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การ
รับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของภิกษุ ทั้งหลายผูประพฤติมานัตดวยกัน ตามลําดับผูแกพรรษา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา ผาอาบน้ําฝน การ
สละภัตร และการรับภัตร แกภิกษุทั้งหลายผูประพฤติมานัตดวยกัน ตามลําดับผูแกพรรษา
ดูกรภิกษุท้งั หลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภกิ ษุผูประพฤติมานัต โดย
ประการที่ภกิ ษุผูประพฤติมานัต ตองประพฤติทุกรูป ฯ
มานัตตจาริกวัตร
หมวดที่ ๑
[๓๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัต พึงประพฤติชอบวิธีประพฤติชอบ
ในวัตรนั้น ดังตอไปนี้:อันภิกษุผูประพฤติมานัต ไมพึงใหอุปสมบท
ไมพึงใหนิสัย
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก
ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 148
แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี
สงฆใหมานัตเพื่ออาบัตใิ ด ไมพึงตองอาบัตินั้น
ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
ไมพึงติกรรม
ไมพึงติภกิ ษุทั้งหลายผูทํากรรม
ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงทําการไตสวน
ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ
ไมพึงยังภิกษุอนื่ ใหทําโอกาส
ไมพึงโจทภิกษุอนื่
ไมพึงใหภิกษุอนื่ ใหการ
ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกนั ฯ
หมวดที่ ๒
[๓๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผปู ระพฤติมานัต ไมพึงไปขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ
พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ที่นอนสุดทาย วิหารสุดทายของสงฆ ที่สงฆจะพึงใหแกเธอ
ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุเปนสมณะนําหนาหรือตามหลัง เขาไปสูสกุล
ไมพึงสมาทานอรัญญิกธุดงค
ไมพึงสมาทานปณฑปาติกธุดงค และ
ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง เพราะปจจัยนั้น ดวยคิดวาคนทั้งหลาย อยารูเรา ฯ
หมวดที่ ๓
[๓๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผปู ระพฤติมานัต เปนอาคันตุกะไป พึงบอก มีอาคัน
ตุกะมา ก็พึงบอก พึงบอกในอุโบสถ พึงบอกในปวารณา พึงบอก ทุกวัน ถาอาพาธ พึงสั่งทูต
ใหบอก ฯ
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หมวดที่ ๔
[๓๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัตไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู
อาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสทีห่ าภิกษุมิได
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่หาภิกษุ มิได
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่ หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุ มิได
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาส ที่หาภิกษุมไิ ด
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสทีห่ าภิกษุ
มิได ทั้งนี้ เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย ฯ
หมวดที่ ๕
[๓๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัตไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู
อาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสทีม่ ีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภกิ ษุแตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน
นานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิ ษุแตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน
นานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสทีม่ ีภิกษุ
แตเปนนานาสังวาส ทั้งนี้ เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย ฯ
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หมวดที่ ๖
[๓๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัต พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู
อาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสที่มีภกิ ษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภกิ ษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสที่มีภกิ ษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มภี ิกษุเปนสมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิ ษุเปนสมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุเปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสที่มภี ิกษุ
เปนสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รูวาจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ
หมวดที่ ๗
[๓๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัตไมพึงอยูในทีม่ ุงอันเดียวกันในอาวาส
กับปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงอยูใ นที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส
ไมพึงอยูใ นที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่ มิใชอาวาสก็ดี กับปกตัตตะภิกษุ
เห็นปกตัตตะภิกษุแลว พึงลุกจากอาสนะ
พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง
ไมพึงนั่ง ณ อาสนะอันเดียวกับปกตัตตะภิกษุ
เมื่อปกตัตตะภิกษุน่งั ณ อาสนะต่ํา ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ
ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในทีจ่ งกรมต่ํา ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พื้นดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ
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หมวดที่ ๘
[๓๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัต ไมพึงอยูในทีม่ ุงอันเดียวกันในอาวาส
กับภิกษุผูอยูปริวาส
ไมพึงอยูใ นที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส
ไมพึงอยูใ นที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่ มิใชอาวาสก็ดี
ไมพึงนั่ง ณ อาสนะอันเดียวกันกับภิกษุผูอยูปริวาส
... กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม
... กับภิกษุผูควรมานัต
... กับภิกษุผูประพฤติมานัตผูแกกวา
... กับภิกษุผูควรอัพภาน
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะต่ํา ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ
ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในทีจ่ งกรมต่ํา ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยู ณ พืน้ ดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ
[๓๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูประพฤติมานัตเปนที่ ๔ พึง ใหปริวาส พึง
ชักเขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต สงฆ ๒๐ รูปทั้งมานัตตจาริกภิกษุนนั้ พึงอัพภาน การกระทํา
ดังนั้น ใชไมไดและไมควรทํา ฯ
รัตติเฉท ๔ อยาง
[๓๖๕] ครั้งนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปในพุทธสํานัก ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค
นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลถามความขอนี้แดพระผูมีพระภาควา ความขาดแหงราตรี
ของภิกษุผูประพฤติมานัตมีเทาไร พระ พุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา อุบาลี ความขาดแหงราตรีของภิกษุผูประพฤติ มานัตมี ๔ คือ อยู
รวม ๑ อยูปราศ ๑ ไมบอก ๑ ประพฤติในคณะอันพรอง ๑ รัตติเฉทของภิกษุผูประพฤติมานัตมี ๔
อยางนี้แล ฯ
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พุทธานุญาตใหเก็บมานัต
[๓๖๖] ก็โดยสมัยนัน้ แล ในพระนครสาวัตถี มีภิกษุสงฆเปนอันมากมาประชุมกัน
ภิกษุทั้งหลายผูประพฤติมานัตไมสามารถชําระมานัตได จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเก็บมานัต
วิธีเก็บมานัต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีเก็บมานัตพึงเก็บอยางนี้
ภิกษุผูประพฤติมานัตนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําเก็บมานัต วาดังนี้ ขาพเจาเก็บมานัต มานัตเปนอันเก็บมาแลว หรือ
กลาววา ขาพเจาเก็บวัตร มานัตก็เปน อันเก็บแลว ฯ
พุทธานุญาตใหสมาทานมานัต
[๓๖๗] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุทั้งหลายออกจากพระนครสาวัตถีไปใน ที่นั้นๆ แลว พวก
ภิกษุผูประพฤติมานัต สามารถชําระมานัต จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคๆ พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมาทานมานัต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีสมาทานมานัตพึงสมาทานอยางนี้
อันภิกษุผูประพฤติมานัตนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงค เฉวียงบา นั่งกระหยง
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําสมาทานวาดังนี้ ขาพเจา สมาทานมานัต มานัตเปนอันสมาทานแลว
หรือกลาวคําสมาทานวา ขาพเจาสมาทานวัตร มานัตก็เปนอันสมาทานแลว ฯ
มานัตตจาริกวัตร จบ
____________
เรื่องอัพภานารหภิกษุ
[๓๖๘] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุทั้งหลายผูควรอัพภาน ยินดีการกราบไหว การลุกรับ
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา
การตั้งกระเบือ้ งเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุทั้งหลายผูควรอัพภาน
จึงไดยนิ ดี การกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การ นําที่นอน
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มาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับ บาตรจีวร การถูหลังใหเมื่อ
อาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทงั้ หลายเลา แลวกราบทูล เรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
[๓๖๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ เหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุทั้งหลาย
ผูควรอัพภาน ยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนํา
ที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบือ้ งเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลัง
ใหเมื่อ อาบน้าํ ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุ ทั้งหลายผูควรอัพภาน
จึงไดยนิ ดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอน
มาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้ง กระเบื้องเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่อ
อาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ ทั้งหลายเลา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกภิกษุผูควรอัพภานนั่นไมเปนไปเพื่อ ความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมมีกถารับสั่งกะภิกษุ ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อันภิกษุผูควรอัพภานไมพึงยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะ
มาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบือ้ งเช็ดเทา การรับบาตรจีวร
การถู หลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูปใดยินดี ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนํา
อาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้องเช็ดเทา การรับ
บาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของภิกษุ ทั้งหลายผูควรอัพภานดวยกัน ตามลําดับผูแกพรรษา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา ผาอาบน้ําฝน การ
สละภัตร และการรับภัตร แกภิกษุทั้งหลายผูควรอัพภานดวยกัน ตามลําดับผูแกพรรษา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภกิ ษุทั้งหลาย ผูควรอัพภาน โดย
ประการที่ภกิ ษุผูควรอัพภานตองประพฤติทุกรูป ฯ
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อัพภานารหวัตร
หมวดที่ ๑
[๓๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรอัพภานพึงประพฤติชอบ วิธีประพฤติชอบใน
วัตรนั้น ดังตอไปนี้:ไมพึงใหอุปสมบท
ไมพึงใหนิสัย
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก
ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี
สงฆอัพภานเพื่ออาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น
ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
ไมพึงติกรรม
ไมพึงติภกิ ษุทั้งหลายผูทํากรรม
ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงทําการไตสวน
ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ
ไมพึงยังภิกษุอนื่ ใหทําโอกาส
ไมพึงโจทภิกษุอนื่
ไมพึงใหภิกษุอนื่ ใหการ
ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกนั ฯ
หมวดที่ ๒
[๓๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรอัพภานไมพึงไปขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ
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พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ที่นอนสุดทาย วิหารสุดทายของสงฆ ที่สงฆจะพึงใหแกเธอ
ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุ เปนสมณะนําหนา หรือตามหลังเขาไปสูสกุล
ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค
ไมพึงสมาทานปณฑปาติกธุดงค และ
ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง เพราะปจจัยนั้น ดวยคิดวา คนทั้งหลาย อยารูเรา ฯ
หมวดที่ ๓
[๓๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผคู วรอัพภานไมพึงออกจากอาวาสที่มี ภิกษุ ไปสู
อาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสทีห่ าภิกษุมิได
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่หา ภิกษุมไิ ด
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาส ที่หาภิกษุมิได
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หา ภิกษุมไิ ด
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาส ที่หาภิกษุมไิ ด
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่น มิใชอาวาสที่หา
ภิกษุมไิ ด ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ เวนแตมีอันตราย
หมวดที่ ๔
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรอัพภานไมพึงออกจากอาวาสที่มีภกิ ษุ ไปสู อาวาสที่มีภิกษุ
แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสทีม่ ีภิกษุ แตเปน นานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภกิ ษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน นานาสังวาส
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน นานาสังวาส
ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาส ที่มีภิกษุ แตเปน
นานาสังวาส
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ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิ ษุ แตเปนนานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาส ที่มีภิกษุ แตเปน
นานาสังวาส
ไมพึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่น มิใชอาวาสที่มีภิกษุ
แตเปนนานาสังวาส ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ เวนแตมีอันตราย
หมวดที่ ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรอัพภานพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ
เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสที่มีภกิ ษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภกิ ษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาสที่มีภกิ ษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิ ษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปน สมานสังวาส
พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มี ภิกษุ เปนสมาน
สังวาส
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถิ่นมิใชอาวาสที่มี ภิกษุ เปนสมาน
สังวาส
พึงออกจากอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถิ่นมิใชอาวาสทีม่ ีภิกษุ
เปนสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รูวาอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ
หมวดที่ ๖
[๓๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผคู วรอัพภานไมพึงอยูในที่มงุ อันเดียวกันในอาวาส
กับปกตัตตะภิกษุ
ไมพึงอยูใ นที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส
ไมพึงอยูใ นที่มุงอันเดียวกัน ในอาวาสก็ดี ในถิ่นมิใชอาวาสก็ดี กับปกตัตตะภิกษุ
เห็นปกตัตตะภิกษุแลว พึงลุกจากอาสนะ
พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง
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ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะต่ํา ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง
เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ
ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในทีจ่ งกรมต่ํา ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง
เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พื้นดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ
หมวดที่ ๗
[๓๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผคู วรอัพภานไมพึงอยูในที่มงุ อันเดียวกันในอาวาส
กับภิกษุผูอยูปริวาส
ไมพึงอยูใ นที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส
ไมพึงอยูใ นที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถิน่ มิใชอาวาสก็ดี
ไมพึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกันกับภิกษุผอู ยูปริวาส
... กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม
... กับภิกษุผูควรมานัต
... กับภิกษุผูประพฤติมานัต
... กับภิกษุผูควรอัพภานที่แกพรรษากวา
เมื่อเธอนั่งอาสนะต่ํา ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง
เมื่อเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ
ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกัน
เมื่อเธอจงกรมในที่จงกรมต่ํา ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง
เมื่อเธอจงกรมอยู ณ พืน้ ดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ
[๓๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรอัพภานเปนที่ ๔ พึงใหปริวาสพึงชักเขาหา
อาบัติเดิม พึงใหมานัต สงฆ ๒๐ รูป ทั้งภิกษุผูควรอัพภานนั้นพึงอัพภาน การกระทําดังนั้นใช
ไมได และไมควรทํา ฯ
อัพภานารหวัตร จบ
ปาริวาสสิกขันธกะ ที่ ๒ จบ
ในขันธกะนี้มี ๕ เรื่อง
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หัวขอประจําขันธกะ
[๓๗๖] ๑. ภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส ยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามี
จิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การตั้งตั่งรองเทา การตั้งกระเบื้อง
เช็ดเทา การรับบาตร จีวร การถูหลังใหเมือ่ อาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ
ผูมีศีลเปนที่รัก จึงเพงโทษ เปนทุกกฏแกภกิ ษุ ผูอยูปริวาสผูยินดี ทรงอนุญาตแกภิกษุผูอยูปริวาส
ดวยกันตามลําดับ ผูแกพรรษา และทรงอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ๑ ปวารณา ๑ ผาอาบน้ํา
ฝน ๑ การสละภัตร ๑ การรับภัตร ๑ วิธีประพฤติชอบ คือ ภิกษุผูอยูปริวาสไมไปขางหนาปก
ตัตตะภิกษุ พอใจดวยที่สุดทาย ไมมีสมณะนําหนาและตามหลังเขาไปสูสกุล ไมสมาทาน
อารัญญิกธุดงค ปณฑปาติกธุดงค ไมใหเขานําบิณฑบาต มาสง เปนอาคันตุกะไป และมีอาคันตุกะ
มา ตองบอก พึงบอกในอุโบสถ ในปวารณา สั่งทูตใหบอก ไปสูอาวาส และถิ่นมิใชอาวาส
ที่มีภิกษุ ไมพึงอยูในที่มุงเดียวกัน เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พื้นดิน ไมนั่ง ณ อาสนะ เมื่อ
ปกตัตตะภิกษุ นั่งอาสนะต่ํา ไมนั่งอาสนะสูง เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมในที่ต่ํา ไมจงกรมในที่สูง
หรือจงกรม ณ พื้นดิน ไมจงกรมในที่จงกรม ไมพึงอยูในที่มุงเดียวกัน ... กับภิกษุผูอยูป ริวาสผูแก
พรรษากวา ทํากรรมใชไมได รัตติเฉท ชําระปริวาส ภิกษุ ผูอยูปริวาส พึงทราบวิธีเก็บวัตร
สมาทานวัตร ภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ผูควรมานัต ผูประพฤติมานัต และผูควรอัพภาน
ปราชญพึงทราบโดยนัยที่เจือกันอีก
รัตติเฉทของภิกษุผูอยูป ริวาสมี ๓ ของภิกษุผูประพฤติมานัตมี ๔ ไมเทากัน และประพฤติ
มานัตใหครบวัน กรรม ๒ อยางคลายกัน ๓ อยางนอกนัน้ เหมือนกันแล ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
____________
สมุจจยขันธกะ
เรื่องพระอุทายี
[๓๗๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทานพระอุทายีตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ทานแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 159
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิไมไดปดบังไว ผมจะพึงปฏิบัตอิ ยางไร ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจง
ใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บังไวแกภิกษุอุทายี ฯ
วิธีใหมานัต
[๓๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหมานัตอยางนี้
ภิกษุอุทายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ ผูแ กกวา นั่ง
กระหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอมานัต วาดังนี้:คําขอมานัต
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวทานเจาขา
ขาพเจานั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บังไว
ทานเจาขา แมครั้งที่สอง ขาพเจานั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว
ทานเจาขา แมครั้งที่สาม ขาพเจานั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ ฯ
[๓๗๙] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ กรรมวาจาใหมานัต
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุก
กวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไวกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรี เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายี นี้เปนญัตติ
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไว แกภกิ ษุอุทายี การใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัว หนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายี ชอบ แกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ
แกทานผูใดทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวคํานี้แมครัง้ ที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้
ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจต- นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายี การใหมานัต ๖ ราตรี
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภกิ ษุอุทายี ชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผู นิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้
ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุ อุทายี การใหมานัต ๖ ราตรี
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภกิ ษุอุทายี ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึง เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว สงฆ
ใหแลวแกภกิ ษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
สงฆอัพภาน
[๓๘๐] ทานพระอุทายีนั้น ประพฤติมานัตแลว ไดแจงแกภกิ ษุทั้งหลาย วา ทานทั้งหลาย
ผมตองอาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บังไว ผมนัน้ ไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัต
ิตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บังไว แกผมนั้น ผมนั้นประพฤติมานัตมาแลว ผม
จะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงอัพภานภิกษุอุทายี ฯ
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วิธีอัพภาน
[๓๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ อัพภานอยางนี้ ภิกษุอุทายีนนั้ พึงเขาไปหาสงฆ
หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออัพภาน
วาดังนี:้ คําขออัพภาน
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไว ขาพเจา
นั้นไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ
สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกขาพเจา
นั้น ทานเจาขา ขาพเจานั้น ประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไว
ขาพเจานั้นไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บังไว
กะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึง่ ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บังไว
แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นประพฤติ มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ แมครั้งที่สอง
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไว ขาพเจา
นั้นไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ
สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกขาพเจานัน้
ทานเจาขา ขาพเจานัน้ ประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ แมครั้งที่สาม ฯ
[๓๘๒] ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ กรรมวาจาอัพภาน
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกก
วิสัฏฐิ ไมไดปด บังไว เธอไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไว กะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
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ไมไดปดบังไว แกภกิ ษุอุทายี ภิกษุอุทายีนนั้ ประพฤติ มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ ถาความ
พรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงอัพภานภิกษุอุทายี นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว กะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายี ภิกษุอุทายีนั้นประพฤติ มานัตแลว ขออัพภาน
กะสงฆ สงฆอัพภานภิกษุอุทายี การอัพภาน ภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน
ผูนิ่ง ไมชอบแกทาน ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้
ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ไม ไดปดบังไว เธอไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี
เพื่อ อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ไมไดปดบังไว แกภกิ ษุอทุ ายี ภิกษุอุทายีนั้น
ประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆอัพภานภิกษุ อุทายี การอัพภานภิกษุอุทายี ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้
ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ไมไดปดบังไว เธอไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภกิ ษุ อุทายี ภิกษุอุทายีนั้น
ประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆ อัพภานภิกษุอุทายี การอัพภานภิกษุอุทายี ชอบ
แกทานผูใด ทาน ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ภิกษุอุทายี อันสงฆอัพภานแลว ชอบแกสงฆ เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนีไ้ ว
ดวยอยางนี้ ฯ
ปริวาสวันเดียว
[๓๘๓] สมัยตอมา ทานพระอุทายีตอ งอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง
ไววนั เดียว ทานจึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว ผมจะพึง ปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้น กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผู
มีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาสวันเดียว
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอทุ ายี ฯ
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วิธีใหปริวาสวันเดียว
[๓๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี้
ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบาไหวเทาภิกษุ ผูแ กกวา นั่งกระหยง
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอปริวาส วาดังนี้:คําขอปริวาสวันเดียว
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง ไววันเดียว ทาน
เจาขา ขาพเจานั้น ขอปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว
วันเดียวกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๓๘๕] ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ กรรมวาจาใหปริวาสวันเดียว
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอขอปริวาส วันเดียว เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกก
วิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว กะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหปริวาสวันเดียว
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แก ภิกษุอุทายี นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอขอปริวาส วันเดียว เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกก
วิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว กะสงฆ สงฆใหปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตวั หนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอุทายี การใหปริวาสวันเดียว เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว แก ภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปน
ผูนิ่ง ไมชอบแกทาน ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุอุทายี
นี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว เธอขอปริวาสวันเดียว เพื่อ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 164
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆใหปริวาสวันเดียว
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แก ภิกษุอุทายี การใหปริวาส
วันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอุทายี
ชอบแกทานผูใ ด ทาน ผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว
อันสงฆใหแลว แกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย
อยางนี้ ฯ
สงฆใหมานัต
[๓๘๖] ทานพระอุทายีนั้นอยูปริวาสแลว ไดแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตอง
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว ผมนั้นไดขอปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติ
ตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง ไววนั เดียวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดียว เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกผมนั้น ผมนั้นอยูปริวาสแลว ผมจะ
พึงปฏิบัติ อยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุ ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกก
วิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว แกภกิ ษุอุทายี ฯ
วิธีใหมานัต
[๓๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษุอุทายีนนั้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผา
อุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผแู กกวา นั่งกระหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอมานัต
วาดังนี:้ คําขอมานัต
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว
ขาพเจานั้นไดขอปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว
กะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดียวเพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว
แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นอยูป ริวาส แลวขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว วันเดียวกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๓๘๘] ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:-
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กรรมวาจาใหมานัต
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอขอปริวาส วันเดียว เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว กะสงฆ สงฆใหไดปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียวแกภกิ ษุอุทายี เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว วันเดียวกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง
ไววนั เดียว แกภิกษุอุทายี นีเ้ ปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอขอปริวาส วันเดียว เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกก
วิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว กะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตวั หนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอุทายี เธออยูปริวาสแลวขอ มานัต ๖ ราตรี เพือ่ อาบัติ
ตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง ไววนั เดียวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอุทายี การใหมานัต ๖
ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว แกภิกษุอุทายี ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน ผูใดทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุอุทายี
นี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว เธอขอปริวาสวันเดียว
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ปดบังไววนั เดียวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส
วันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภกิ ษุอุทายี
เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว
วันเดียวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว
วันเดียว แกภกิ ษุอุทายี การใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ
ปดบังไววันเดียวแกภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูน ั้นพึงเปนผูนงิ่ ไมชอบแกทา นผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด
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มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว
สงฆใหแลวแกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้น จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
สงฆอัพภาน
[๓๘๙] ทานพระอุทายีนั้นประพฤติมานัตแลว ไดแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย
ผมตองอาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว ผมนั้นขอปริวาสวันเดียวเพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว วันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดียว
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกผมนัน้ ผมนั้นอยูปริวาสแลว
ไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียวกะสงฆ
สงฆได ใหมานัต ๖ ราตรี เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกผม
นั้น ผมนั้นประพฤติมานัตแลว ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม
ีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงอัพภานภิกษุอุทายี ฯ
วิธีอัพภาน
[๓๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพงึ อัพภานอยางนี้
ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบาไหวเทาภิกษุผแู กกวา นั่งกระหยง
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออัพภาน วาดังนี้:คําขออัพภาน
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว
ขาพเจานั้นไดขอปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว
กะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว
แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นอยูป ริวาสแลว ไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกขาพเจานัน้ ขาพเจานัน้ ประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ
... ขาพเจานั้นประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆแมครั้งที่สอง
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว
ขาพเจานั้นไดขอปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว
กะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่งชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว
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แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้น อยูป ริวาสแลวไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกขาพเจานัน้ ขาพเจานัน้ ประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ
แมครั้งที่สาม ฯ
[๓๙๑] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ กรรมวาจาอัพภาน
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอไดขอปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว แกภกิ ษุอุทายี เธออยูปริวาสแลว ไดขอมานัต ๖
ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียวกะสงฆ สงฆไดให
มานัต ๖ ราตรีเพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกภกิ ษุอทุ ายี
เธอประพฤติมานัตแลว ขออัพภาน กะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
อัพภานภิกษุอทุ ายี นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอไดขอปริวาส วันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว กะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตวั หนึ่ง ชื่อ
สัญเจตนิกา- สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกภิกษุอุทายี เธออยูปริวาสแลว ไดขอมานัต ๖ ราตรี
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖
ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนั เดียว แกภกิ ษุอุทายี เธอ
ประพฤติ มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆอัพภานภิกษุอุทายี การอัพภาน ภิกษุอทุ ายี ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้
ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ปดบังไววนั เดียว เธอไดขอปริวาสวันเดียว
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ปดบังไววนั เดียวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส
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วันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภกิ ษุอุทายี เธอ
อยูปริวาสแลว ไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว
วันเดียวกะสงฆ สงฆได ใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ปดบัง
ไววนั เดียวแกภิกษุอุทายี เธอประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆอัพภานภิกษุอุทายี
การอัพภานภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทาน ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด
ภิกษุอุทายีอันสงฆอัพภานแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว
ดวยอยางนี้ ฯ
ปริวาส ๕ วัน
[๓๙๒] สมัยตอมา ทานพระอุทายีตอ งอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว
๒ วัน ปดบังไว ๓ วัน ปดบังไว ๔ วัน ปดบังไว ๕ วัน เธอจึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา
ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๒ วัน ปดบังไว ๓ วัน
ปดบังไว ๔ วัน ปดบังไว ๕ วัน ผม จะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม
ีพระภาค พระผูมีพระภาค จึงตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาส ๕ วัน
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภกิ ษุอุทายี ฯ
วิธีใหปริวาส ๕ วัน
[๓๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้
ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ ผูแ กกวา นั่งกระหยง
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอปริวาสดังนี:้ คําขอปริวาส ๕ วัน
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง ไว ๕ วัน ขาพเจา
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๓๙๔] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ -
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กรรมวาจาใหปริวาส ๕ วัน
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ
ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหปริวาส ๕ วัน เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกภกิ ษุ อุทายี นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทายี การใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภกิ ษุอุทายี ชอบแกทาน ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้
ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ
ตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ
ตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภกิ ษุอุทายี การใหปริวาส ๕ วัน เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภกิ ษุอุทายี ชอบแกทานผูใ ด ทานผู
นั้นพึงเปนผูนงิ่ ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน อันสงฆ
ใหแลวแกภกิ ษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้น จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
สงฆชักเขาหาอาบัติเดิม
[๓๙๕] ทานพระอุทายีนั้น กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอจึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึง่
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมนั้น ไดขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่
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ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกผมนั้น ผมนั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง
ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมจะพึงปฏิบัตอิ ยางไร ภิกษุเหลานั้น กราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแลสงฆจง
ชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตวั หนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ฯ
วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม
[๓๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุอุทายีนนั้ พึงเขาไป
หาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผแู กกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาว
คําขอ วาดังนี้:คําขอมูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจา
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆ
ไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานัน้
ขาพเจานั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง
ไว ทานเจาขาขาพเจานั้นขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๓๙๗] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูป ริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการ ชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บังไวกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่
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แลว สงฆพึงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตวั หนึ่งในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกก
วิสัฏฐิ ไมไดปด บังไว นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่อ อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆ ไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปด บังไว ๕ วัน แกภกิ ษุอทุ ายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการ ชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม
เพื่อ อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว การ ชักภิกษุอทุ ายี
เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตวั หนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว
ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้
ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ
ตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภกิ ษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ได
ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหา
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติ ตัวหนึง่ ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ
สงฆชักภิกษุอทุ ายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไว การชักภิกษุอทุ ายีเขาหาอาบัติ เดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไว ชอบแกทา นผูใด ทานผูน ั้นพึงเปนผูนงิ่ ไมชอบแกทา น
ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ภิกษุอุทายีอันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
สงฆชักเขาหาอาบัติเดิม
[๓๙๘] ทานพระอุทายีนั้นอยูปริวาสแลว เปนผูควรมานัต ตองอาบัติ ตัวหนึ่งในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอจึงแจงแกภิกษุ ทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตอง
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อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมนั้นไดขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ
ตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ
ตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกผมนั้น ผมนั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติ
ตัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักผมนั้นเขา
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมนั้นอยู
ปริวาสแลว เปนผูควรมานัต ไดตองอาบัติตวั หนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได
ปดบังไว ผมจะ พึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพือ่ อาบัติตัวหนึง่
ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ฯ
วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม
[๓๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุอุทายีนนั้ พึง
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลว
กลาวคําขอ วาดังนี้:คําขอมูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจา
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆได
ใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานัน้
ขาพเจานั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด
บังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้ เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญ
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลวควรมานัต ไดตองอาบัตติ ัวหนึง่ ใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บังไว ทานเจาขา ขาพเจานัน้ ขอการชักเขาหาอาบัติ
เดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๔๐๐] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ -
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กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วัน แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูป ริวาส ไดตองอาบัติตัว หนึง่ ในระหวางชือ่
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการ ชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ
เดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง ไว เธออยูป ริวาส
แลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บังไว
เธอขอการชักเขาหาอาบัติ เดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมได ปดบังไวกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ
เดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันกะ สงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วัน แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูป ริวาส ได ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง
ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหา
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธออยู
ปริวาสแลว ควรมานัต ไดตอ งอาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง
ไว เธอขอการชัก เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง ไว การชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่
ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พึงเปน
ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
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ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
ภิกษุอุทายีอันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ใน ระหวาง ชื่อสัญ
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกสงฆ เหตุ นั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย
อยางนี้ ฯ
สงฆใหมานัตเพือ่ อาบัติ ๓ ตัว
[๔๐๑] ทานพระอุทายีนั้น อยูปริวาสแลว แจงแกภกิ ษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตอง
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมนั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ
ตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัว
หนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกผมนัน้ ผมนั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติ
ตัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักผมนั้นเขา
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมนั้นอยู
ปริวาสแลว ควรมานัต ไดตอ งอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง
ไว จึงขอการชักเขา หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได
ปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักผมนั้นเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมนั้นอยูปริวาสแลว ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานัน้ กราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล
สงฆจงใหมานัต ๖ ราตรี เพือ่ อาบัติ ๓ ตัว แกภกิ ษุอุทายี ฯ
วิธีใหมานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว
[๔๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ใหอยางนี้ภกิ ษุอุทายีนนั้ พึงเขาไปหาสงฆ
หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ
วาดังนี:้ คําขอมานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจา
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ
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สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกขาพเจา
นั้น ขาพเจานัน้ กําลังอยูปริวาสไดตองอาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได
ปดบังไว จึง ขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้ เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานัน้ อยูปริวาสแลว ควรมานัตไดตองอาบัติตัวหนึ่ง
ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง ไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ
ตัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้ เขา
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวทานเจาขา
ขาพเจานั้นอยูป ริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว กะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๔๐๓] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาสใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ กรรมวาจาใหมานัตเพือ่ อาบัติ ๓ ตัว
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติตัว หนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูป ริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชัก เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ
เดิม เพื่อ อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง ไว เธออยูป ริวาส
แลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บังไว
เธอขอการชักเขาหาอาบัติ เดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได
ปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัว หนึ่งในระหวาง ชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธออยู ปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓
ตัวกะสงฆ ถาความ พรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว
แกภกิ ษุอุทายี นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
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ปดบังไว ๕ วันกะ สงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วัน แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูป ริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึง่ ในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตวั หนึ่งใน
ระหวาง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายี เขา
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว
เธออยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติ ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไว เธอขอ การชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง
ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไว เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี
เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะ สงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกภกิ ษุอุทายี การให
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกภกิ ษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูน ั้นพึงเปนผูนงิ่
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว อันสงฆใหแลวแกภกิ ษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนนั้
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
กําลังประพฤติมานัตตองอาบัติในระหวาง
[๔๐๔] ทานพระอุทายีนั้น กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติตัวหนึง่ ในระหวาง ชือ่
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงแจงแกภกิ ษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติ
ตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมนัน้ จึงขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง ไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกผมนั้น ผมนั้นกําลังอยูปริวาสไดตองอาบัติตัวหนึ่ง
ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ
ตัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักผมนั้นเขาหาอาบัต
ิเดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมนั้นอยูปริวาส
แลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึง
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ขอการชักเขาหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว
กะสงฆ สงฆไดชักผมนั้นเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไว ผมนั้นอยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพือ่ อาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆไดให
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกผมนั้น ผมนั้นกําลังประพฤติมานัตไดตองอาบัติตวั หนึ่งใน
ระหวาง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล
สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได
ปดบังไว แลวใหมานัต ๖ ราตรี ฯ
วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม
[๔๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุอุทายีนนั้ พึงเขา
ไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผแู กกวานั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาว
คําขอ วาดังนี้:คําขอมูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจา
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ
สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจา
นั้น ขาพเจานัน้ กําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได
ปดบัง ไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้ เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวางชื่อสัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง
ในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้ เขาหาอาบัติเดิม
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานัน้ อยูปริวาสแลว
ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆ ไดใหมานัต ๖ ราตรี เพือ่ อาบัติ ๓ ตัว แกขาพ
เจานั้น ขาพเจานั้นกําลังประพฤติมานัตไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
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ไมไดปดบังไวทานเจาขา ขาพเจานัน้ ขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๔๐๖] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันกะ สงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูป ริวาส ไดตองอาบัติ ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญ
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอ การชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไว เธออยูปริวาสแลว ควร
มานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งใน ระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการ
ชักเขา หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว
กะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ
สงฆ ไดใหมานัต ๖ ราตรี เพือ่ อาบัติ ๓ ตัว แกภกิ ษุอุทายี เธอกําลัง ประพฤติมานัต ไดตอง
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหา
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัว หนึง่ ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ ถา
ความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ เดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่
ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไว นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันกะ สงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วัน แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูป ริวาส ไดตอง อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ
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สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน
ระหวาง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายี เขาหาอาบัติ
เดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- วิสัฏฐิ ไมไดปด บังไว เธออยูป ริวาส
แลว ควรมานัต ไดตองอาบัติ ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว
เธอขอ การชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได
ปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ เดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญ
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไว เธออยูป ริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓
ตัวกะ สงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี เธอ กําลังประพฤติ
มานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอ
การชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่ง ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได
ปดบังไวกะสงฆ สงฆชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ สัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว การชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ เดิม เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง
ไมชอบแกทานผู ใด ทานผูน ั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
ภิกษุอุทายี อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิ
กาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
วิธีใหมานัต
[๔๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ใหมานัต ๖ ราตรีอยางนี้ ภิกษุ อุทายีนนั้ พึง
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลว
กลาวคําขอ วาดังนี้:คําขอมานัต
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ... ขาพเจา
นั้นอยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่อ
อาบัติ ๓ ตัว แกขาพเจานัน้ ขาพเจานั้นกําลังประพฤติมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตวั หนึ่ง ในระหวาง
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ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจา นัน้ เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ
ตัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอมานัต ๖
ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๔๐๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ กรรมวาจาใหมานัต
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ... เธออยูปริวาส แลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพือ่ อาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ
สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี เธอกําลังประพฤติมานัต ไดตอง
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติ
เดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆได
ชักภิกษุอุทายี เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก วิสัฏฐิ ไมได
ปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม
ไดปดบังไวกะสงฆ ถาความ พรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรี เพื่อ
อาบัติ ตัวหนึง่ ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวแก ภิกษุอุทายี นีเ้ ปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ... เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพือ่ อาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ
สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี เธอกําลังประพฤติมานัต ไดตอง
อาบัติ ตัวหนึง่ ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติ
เดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆ
ไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัตเิ ดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติหนึ่งตัวในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวแกภิกษุ อุทายี การใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง
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ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายีชอบแกทานผูใดทานผูนั้นพึงเปน
ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง
ไว อันสงฆใหแลวแกภกิ ษุอทุ ายีชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย
อยางนี้ ฯ
สงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลวใหมานัต
[๔๐๙] ทานพระอุทายีนั้น ประพฤติมานัตแลว ควรอัพภานไดตอ งอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงแจงแกภกิ ษุทงั้ หลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติ
ตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ... ผมนั้นประพฤติมานัตแลว ควรอัพภาน
ไดตองอาบัติตวั หนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวแลวใหมานัต ๖ ราตรี ฯ
วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม
[๔๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุอุทายีนนั้ เขาไป
หาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...
คําขอมูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ...
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ...
ภิกษุอุทายีอันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิ
กาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
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วิธีใหมานัต
[๔๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ใหมานัต ๖ ราตรี อยางนี้ ภิกษุอุทายีนั้น พึง
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...
คําขอมานัต
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ...
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหมานัต
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ...
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด บัง
ไว อันสงฆใหแลวแกภกิ ษุอทุ ายีชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย
อยางนี้ ฯ
สงฆใหอัพภาน
[๔๑๒] ทานพระอุทายีนั้นประพฤติมานัตแลว จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย
ผมตองอาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ... ผมนั้นประพฤติมานัตแลวผม
จะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจง อัพภานภิกษุอุทายี ฯ
วิธีอัพภาน
[๔๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ อัพภานอยางนี้ ภิกษุอุทายีนนั้ พึงเขาไปหา
สงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ
วาดังนี:้ คําขออัพภาน
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจา
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆ
ไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานัน้
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ขาพเจานั้นกําลังอยู ปริวาส ไดตองอาบัติตวั หนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง
ไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได
ปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้ เขาหาอาบัติเดิม เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ในระหวาง ชือ่ สัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ควรมานัตไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติหนึ่งใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้ เขาหาอาบัติเดิม
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานัน้ อยูปริวาสแลว
ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกขาพเจา
นั้นกําลังประพฤติมานัต ไดตองอาบัติ ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม
ไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหา อาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ
ิ ไมไดปดบังไว กะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อสัญ
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกขาพเจานัน้ ขาพเจานัน้ ประพฤติมานัตแลว ควรอัพภาน
ได ตองอาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติ
เดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชัก
ขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง
ไว ขาพเจานั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได
ปดบัง ไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไวแกขาพเจานั้น ทานเจาขา ขาพเจานัน้ ประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๔๑๔] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วา
ดังนี้:กรรมวาจาใหอัพภาน
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตวั หนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆ ไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
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ปดบังไว ๕ วัน แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูป ริวาส ไดตองอาบัติ ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญ
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอ การชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหา อาบัติ
เดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธออยูป ริวาส
แลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว
เธอขอการชัก เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได
ปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญ
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิไมไดปดบังไว เธออยูป ริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว
กะสงฆ สงฆได ใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกภกิ ษุอุทายี เธอกําลังประพฤติ มานัต
ไดตองอาบัติตวั หนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม ไดปดบังไว เธอขอการชักเขา
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ
สงฆไดชักภิกษุอุทายี เขาหาอาบัติเดิม เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิ
กาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไวแกภิกษุอุทายี เธอประพฤติมานัตแลว ควรอัพภาน ไดตองอาบัติ
ตัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชัก
ภิกษุอุทายีเขาหา อาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได
ปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไวแกภกิ ษุอทุ ายี เธอประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ ถา
ความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงอัพภานภิกษุอทุ ายี นี้เปน ญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ... เธอประพฤติ มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆอัพภานภิกษุ
อุทายี การอัพภาน ภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงเปนผูน่งิ ไมชอบแกทาน ผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 185
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
ภิกษุอุทายี อันสงฆอัพภานแลว ชอบแกสงฆ เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนีไ้ ว
ดวยอยางนี้ ฯ
สงฆใหปกขปริวาส
[๔๑๕] สมัยตอมา ทานพระอุทายี ตองอาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง
ไว ๑ ปกษ เธอแจงแกภกิ ษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภิกษุอุทายี ฯ
วิธีใหปกขปริวาส
[๔๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ใหอยางนี้ ภิกษุอุทายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผา
อุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผแู กกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี:้ คําขอปกขปริวาส
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ทาน
เจาขา ขาพเจานั้นขอปริวาส ๑ ปกษเพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว
๑ ปกษ กะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๔๑๗] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหปก ขปริวาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกก
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหปริวาส ๑ ปกษ
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภกิ ษุ อุทายี นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิ
กาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
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สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ สงฆใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญ
เจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภกิ ษุอุทายี การใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แก ภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึง
เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน ผูใ ด ทานผูนนั้ พึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
ปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ สงฆ
ใหแลวแกภกิ ษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้น จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
สงฆใหสโมธานปริวาส
[๔๑๘] ทานพระอุทายีนั้น กําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งใน ระหวาง ชือ่ สัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ผมนั้นขอปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญ
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษแกผมนั้น ผมนั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแล สงฆจง
ชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตวั หนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว
๕ วัน แลวใหปริวาสประมวล อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน ฯ
วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม
[๔๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุอุทายีนนั้ พึงเขาไป
หาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผแู กกวานั่งกระหยงประคองอัญชลี แลว
กลาวคําขอ วาดังนี้:คําขอมูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ
ขาพเจานั้นขอปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตวั หนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ
กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ
แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้น กําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 187
สัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตวั หนึ่งใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๔๒๐] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ กรรมวาจาใหมูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ
สัญเจตนิกา- สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูป ริวาส ไดตองอาบัติตัว
หนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ ถาความพรอม
พรั่ง ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัตเิ ดิม เพื่ออาบัติ ตัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน นีเ้ ปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญ
เจตนิกา- สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง
ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆชักภิกษุอุทายี
เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตวั หนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน
การชักภิกษุอทุ ายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วัน ชอบแก ทานผูใด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้
พึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
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ภิกษุอุทายี อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญ
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ชอบแกสงฆ เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว
ดวยอยางนี้ ฯ
สโมธานปริวาส
[๔๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ใหสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติตัวกอนอยางนี้
ภิกษุอุทายีนนั้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทา ภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:คําขอสโมธานปริวาส
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ขาพเจา
นั้นขอปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ
สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่อ อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แก
ขาพเจานั้น ขาพเจา นัน้ กําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วัน จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกว
ิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้ เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ทานเจาขา ขาพเจานัน้ ขอปริวาสประมวลอาบัติตัว
กอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตวั หนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๔๒๒] ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๑ ปกษ แกภกิ ษุอทุ ายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ สงฆไดชักภิกษุ อุทายีเขาหาอาบัตเิ ดิม เพื่อ
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อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาสประมวล
อาบัติตัวกอน เขาดวยกัน เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว
๕ วันกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆ พึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา
ดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกภกิ ษุอุทายี
นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกก
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภกิ ษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตวั หนึ่งใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายี เขาหาอาบัติ
เดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส
ประมวลอาบัติตัวหนึ่งกอน เขาดวยกัน เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด
บังไว ๕ วัน กะสงฆ สงฆใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกภกิ ษุอุทายี การใหปริวาสประมวลอาบัติ
ตัวกอนเขาดวยกัน เพื่อ อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน
แกภกิ ษุอุทายี ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก ทานผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
ปริวาสประมวลอาบัติตวั กอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน สงฆใหแลว แกภกิ ษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
สงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลวใหสโมธานปริวาส
[๔๒๓] ทานพระอุทายีนั้น อยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติ ตัวหนึ่งในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน จึงแจงแกภิกษุ ทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตอง
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... ผมนั้นอยูป ริวาสแลวควรมานัต
ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร
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ภิกษุเหลานั้น กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
เหตุนั้นแล สงฆจงชักภิกษุอทุ ายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แลวใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน ฯ
วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม
[๔๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุอุทายีนั้น พึง
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...
คําขอมูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจาวาดังนี้:กรรมวาจาใหมูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...
ภิกษุอุทายี อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย
อยางนี้ ฯ
วิธีใหสโมธานปริวาส
[๔๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน
อยางนี้ ภิกษุอทุ ายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงค เฉวียงบา ...
คําขอสโมธานปริวาส
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกาวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...
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ปริวาสประมวลอาบัติตวั กอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน อันสงฆใหแลว แกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
สงฆใหมานัตเพือ่ อาบัติ ๓ ตัว
[๔๒๖] พระอุทายีนนั้ อยูปริวาสแลว จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทาน ทั้งหลาย ผมตอง
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... ผมนั้นอยูปริวาสแลว ผมจะพึง
ปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูม ีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี ฯ
วิธีใหมานัต
[๔๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษุอุทายีนนั้ พึงเขาไปหาสงฆ
หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง ประคองอัญชลีแลวกลาวคําขอ
วาดังนี:้ คําขอมานัต
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด บังไว ๑ ปกษ ...
ทานเจาขา ขาพเจานัน้ อยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ อาบัติ ๓ ตัว กะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๔๒๘] ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ กรรมวาจาใหมานัต
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัว หนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... เธออยูปริวาส แลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ
ถาความพรอม พรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวแก ภิกษุอุทายี
นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... เธออยูปริวาส แลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 192
สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวแกภิกษุอุทายี การใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ
๓ ตัวแกภกิ ษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูน ิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว อันสงฆใหแลวแกภกิ ษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ ฯ
กําลังประพฤติมานัตตองอาบัติอีก
[๔๒๙] พระอุทายีนนั้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทาน ทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... ผมนั้นกําลังประพฤติมานัตไดตองอาบัติตัวหนึ่งใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล
สงฆจงชักภิกษุ อุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ในระหวางชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วัน แลวใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน แลวใหมานัต ๖ ราตรี ฯ
วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม
[๔๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุอุทายีนนั้ พึง
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...
คําขอมูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...
กรรมวาจาใหมูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัว หนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...
ภิกษุอุทายี อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 193
วิธีใหสโมธานปริวาส
[๔๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ใหปริวาสประมวลอาบัติตวั กอนเขาดวยกัน
อยางนี้ ภิกษุอทุ ายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...
คําขอสโมธานปริวาส
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง ไว ๑ ปกษ ...
กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัว หนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...
ปริวาสประมวลอาบัติตวั กอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวางชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน อันสงฆใหแลว แกภกิ ษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
วิธีใหมานัต
[๔๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรีอยางนี้ ภิกษุ อุทายีนนั้ พึง
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...
คําขอมานัต
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง ไว ๑ ปกษ ...
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหมานัต
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว
๕ วัน สงฆใหแลวแกภกิ ษุอทุ ายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย
อยางนี้ ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 194
พระอุทายีตองอันตราบัติ
[๔๓๓] พระอุทายีนนั้ ประพฤติมานัตแลว ควรอัพภานไดตอง อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน จึงแจงแก ภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติ
ตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... ผมนั้นประพฤติมานัตแลว ควรอัพภาน
ไดตองอาบัติตวั หนึ่ง ในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
เหตุนั้นแล สงฆจงชักภิกษุอทุ ายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แลวใหปริวาสประมวล อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน แลวใหมานัต ๖ ราตรี ฯ
วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม
[๔๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุ อุทายีนั้น พึง
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...
คําขอมูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด บังไว ๑ ปกษ ...
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหมูลายปฏิกัสสนา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัว หนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว
๕ วัน สงฆใหแลวแกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุน้นั จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย
อยางนี้ ฯ
วิธีใหสโมธานปริวาส
[๔๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน
อยางนี้ ภิกษุอทุ ายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...
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คําขอสโมธานปริวาส
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด บังไว ๑ ปกษ ...
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม วาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...
ปริวาสประมวลอาบัติตวั กอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ใน ระหวาง ชื่อสัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน สงฆใหแลวแก ภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย อยางนี้ ฯ
วิธีใหมานัต
[๔๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ใหมานัต ๖ ราตรีอยางนี้ ภิกษุ อุทายีนนั้ พึง
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...
คําขอมานัต
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด บังไว ๑ ปกษ ...
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหมานัต
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัว หนึ่ง ชือ่ สัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว
๕ วัน สงฆใหแลวแกภกิ ษุอทุ ายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย
อยางนี้ ฯ
สงฆอัพภาน
[๔๓๗] พระอุทายีนนั้ ประพฤติมานัตแลว จึงแจงแกภิกษุทั้งหลาย วา ทานทั้งหลาย
ผมตองอาบัติตัวหนึง่ ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... ผมนั้นประพฤติมานัตแลว
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ผมจะพึงปฏิบตั ิอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบ ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงอัพภานภิกษุอุทายี ฯ
วิธีอัพภาน
[๔๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงอัพภานอยางนี้ ภิกษุอุทายีน้นั พึงเขาไปหาสงฆ
หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง ประคองอัญชลีแลวกลาวคําขอ วา
ดังนี้:คําขออัพภาน
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด บังไว ๑ ปกษ ขาพเจา
นั้นขอปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ
สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แก
ขาพเจานั้น ขาพเจา นัน้ กําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิ
ปดบังไว ๕ วัน จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติ เดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจานัน้ ขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง
ไว ๕ วัน แกขา พเจานัน้ ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันจึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตวั หนึ่งใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้ เขาหาอาบัติ
เดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจานั้นขอ
ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน
ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานัน้ ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว
จึงขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวแก
ขาพเจานั้น ขาพเจานัน้ กําลังประพฤติมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตวั หนึ่งในระหวางชื่อสัญเจต
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นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง
ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจานั้นขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอน
เขาดวยกัน เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ
สงฆไดใหปริวาสประมวล อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นอยูป ริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ
ตัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานั้น ขาพเจา
นั้นประพฤติมานัตแลว ควรอัพภานได ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วัน จึงขอ การชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจานั้นไดขอปริวาส ประมวลอาบัติตวั กอนเขาดวยกัน
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดให
ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวย กัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วัน แก ขาพเจานั้น ขาพเจานัน้ อยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง
ใน ระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานั้น ทานเจาขา
ขาพเจานั้นประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๔๓๙] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ จตุตถกรรมวาจา วา
ดังนี้:กรรมวาจาอัพภาน
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญ
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภกิ ษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตวั หนึ่ง
ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอ การชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ
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อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุ
อุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง ไว ๕
วัน เธอขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทายี เธออยู
ปริวาสแลว ควรมานัต ไดตอ งอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว
๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอทุ ายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน ระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส แลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพือ่ อาบัติ ๓ ตัว
กะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวแกภกิ ษุอุทายี เธอกําลังประพฤติมานัต
ได ตองอาบัตติ ัวหนึง่ ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอการชักเขา
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ
สงฆไดชักภิกษุอุทายี เขาหาอาบัติเดิม เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ในระหวาง ชือ่ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตวั กอนเขา
ดวยกัน เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุ อุทาย
ี เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆได ใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจต
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภกิ ษุอุทายี เธอประพฤติมานัตแลว ควรอัพภาน ไดตอง
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติ
เดิม เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ใน ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆ
ไดชัก ภิกษุอทุ ายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอน เขาดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตวั กอนเขา
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ดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง ไว ๕ วัน แกภกิ ษุ
อุทายี เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกภิกษุอุทายี เธอประพฤติมานัตแลว ขออัพภาน
กะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงอัพภานภิกษุอทุ ายี นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... เธอประพฤติ มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆอัพภานภิกษุ
อุทายี การอัพภาน ภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน ผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
ภิกษุอุทายี อันสงฆอัพภานแลว ชอบแกสงฆ เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนีไ้ ว
ดวยอยางนี้ ฯ
อาบัติสุกกวิสัฏฐิ จบ
__________________
อัคฆสโมธานปริวาส
[๔๔๐] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรูปหนึง่ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัตติ ัวหนึง่
ปดบังไว ๑ วัน อาบัติตัวหนึง่ ปดบังไว ๒ วัน อาบัติตวั หนึ่ง ปดบังไว ๓ วัน อาบัติตวั หนึ่งปดบัง
ไว ๔ วัน อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๕ วัน อาบัติ ตัวหนึ่งปดบังไว ๖ วัน อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๗
วัน อาบัติตวั หนึ่งปดบังไว ๘ วัน อาบัติตวั หนึ่งปดบังไว ๙ วัน อาบัติตวั หนึ่งปดบังไว ๑๐ วัน
เธอจึงแจงแกภิกษุ ทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่งปด
บังไว ๑ วัน ... อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑๐ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุ เหลานั้นกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงให ปริวาสประมวลกัน
โดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว ๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหลานั้น แก ภิกษุนนั้ ฯ
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วิธีใหอัคฆสโมธานปริวาส
[๔๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ใหอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงเขาไป หาสงฆ หมผา
อุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผแู กกวา นั่งกระหยงประคอง อัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:คําขออัคฆสโมธานปริวาส
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึง่ ปดบังไว ๑ วัน ...
อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑๐ วัน ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอปริวาส ประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว
๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหลานั้น กะ
สงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๔๔๒] ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วา
ดังนี้:กรรมวาจาใหอัคฆสโมธานปริวาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว คือ
อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑ วัน ... อาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๑๐ วัน เธอขอปริวาสประมวลกัน
โดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว ๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงใหปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว ๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหลานั้น
แกภกิ ษุมีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว คือ
อาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๑ วัน ... อาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๑๐ วัน เธอขอปริวาสประมวลกัน
โดยคาแหงอาบัติที่ปดบัง ไว ๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหปริวาสประมวล
กันโดย คาแหงอาบัติที่ปดบังไว ๑๐ วัน เพือ่ อาบัติเหลานัน้ แกภิกษุมีชอื่ นี้ การใหปริวาส
ประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว ๑๐ วัน เพื่อ อาบัติเหลานั้น แกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
ปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติทปี่ ดบังไว ๑๐ วัน เพื่อ อาบัติเหลานั้น อันสงฆ
ใหแลวแกภกิ ษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนีไ้ ว ดวยอยางนี้ ฯ
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อัคฆสโมธานปริวาส
[๔๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่ง
ปดบังไว ๑ วัน อาบัติ ๒ ตัวปดบังไว ๒ วัน อาบัติ ๓ ตัว ปดบังไว ๓ วัน อาบัติ ๔ ตัว
ปดบังไว ๔ วัน อาบัติ ๕ ตัวปดบังไว ๕ วัน อาบัติ ๖ ตัวปดบังไว ๖ วัน อาบัติ ๗ ตัวปดบังไว
๗ วัน อาบัติ ๘ ตัวปดบังไว ๘ วัน อาบัติ ๙ ตัวปดบังไว ๙ วัน อาบัติ ๑๐ ตัวปดบังไว ๑๐ วัน
เธอจึงแจงแกภิกษุ ทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่ง
ปดบังไว ๑ วัน ... อาบัติ ๑๐ ตัวปดบังไว ๑๐ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุ เหลานั้นกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนนั้ แล สงฆจงใหปริวาส
ประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไวนานกวาทุกตัว เพื่ออาบัติเหลานั้น แกภกิ ษุนั้น ฯ
วิธีใหอัคฆสโมธานปริวาส
[๔๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตรา
สงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผแู กกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:คําขอใหอัคฆสโมธานปริวาส
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึง่ ปดบัง ไว ๑ วัน ...
อาบัติ ๑๐ ตัวปดบังไว ๑๐ วัน ทานเจาขา ขาพเจานั้น ขอปริวาส ประมวลกันโดยคาแหงอาบัติ
ที่ปดบังไวนานกวาทุกตัว เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๔๔๕] ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ กรรมวาจาใหอัคฆสโมธานปริวาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว คือ
อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑ วัน ... อาบัติ ๑๐ ตัว ปดบังไว ๑๐ วัน เธอขอปริวาสประมวลกัน
โดยคาแหงอาบัติที่ปดบัง ไวนานกวาทุกตัว เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว นานกวาทุกตัว เพื่อ
อาบัติเหลานั้น แกภกิ ษุมีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ
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ทานเจาขา ขอสงฆฟงขาพเจา ภิกษุมีชอื่ นี้รูปนี้ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
คือ อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑ วัน ... อาบัติ ๑๐ ตัว ปดบังไว ๑๐ วัน เธอขอปริวาสประมวลกัน
โดยคาแหงอาบัติที่ปดบัง ไวนานกวาทุกตัว เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหปริวาสประมวล
กันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไวนานกวาทุกตัว เพื่ออาบัติเหลานั้นแก ภิกษุมีชื่อนี้ การให
ปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไวนาน กวาทุกตัว เพื่ออาบัติเหลานั้นแกภิกษุมีชื่อ
นี้ ชอบแกทานผูใด ทาน ผูน ั้นพึงเปนผูนงิ่ ไมชอบแกทา นผูใด ทานผูน ั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
ปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติ ที่ปดบังไวนานกวาทุกตัว เพื่ออาบัติเหลานั้น
อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุ นั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
ปริวาส ๒ เดือน
[๔๔๖] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรูปหนึง่ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปด บังไว ๒ เดือน
เธอคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งปดบังไว
๒ เดือนกะสงฆ สงฆได ใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตวั หนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมื่อ
เธอกําลัง อยูปริวาสคิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เรานัน้
คิดวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เรา พึงขอปริวาส ๒ เดือน
เพื่ออาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ จึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งปดบังไว
๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตวั หนึ่งปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เมื่อ
เรานั้นกําลังอยูปริวาส คิด ละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้
ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอไดแจงแกภกิ ษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติ สังฆาทิเสส
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ผมนั้นไดคดิ วา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัว หนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ผมนั้นจึงขอ
ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตวั หนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ
ตัวหนึง่ ปดบัง ไว ๒ เดือนแกผมนั้น เมื่อผมนั้นกําลังอยูป ริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เรานัน้ ไดคิดวา เราแลตองอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว
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๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ผม
นั้นจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพือ่ อาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน
เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่งปดบังไว ๒ เดือนแกผมนั้น เมื่อผมนั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวาไฉนหนอ
เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพือ่ อาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือน กะสงฆ ดังนี้ ผมจะพึงปฏิบัติ
อยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
เหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนแกภกิ ษุนั้น ฯ
วิธีใหปริวาส ๒ เดือน
[๔๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตรา
สงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผแู กกวา นั่งกระหยงประคอง อัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:คําขอปริวาส ๒ เดือน
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ขาพเจานั้นไดคิดวา
เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ
อาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะ สงฆ ขาพเจานัน้ จึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่
ปดบังไว ๒ เดือน กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ปดบังไว ๒ เดือน แก
ขาพเจานั้น เมือ่ ขาพเจานั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว
ปดบังไว ๒ เดือน เรานั้นไดคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัว หนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ดังนี้ ขาพเจา
นั้นไดขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน
เพื่ออาบัติตัว หนึ่งปดบังไว ๒ เดือนแกขาพเจานัน้ เมื่อขาพเจานัน้ กําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ทานเจาขา
ขาพเจานั้นขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๔๔๘] ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:-
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กรรมวาจาใหปริวาส ๒ เดือน
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว
ปดบังไว ๒ เดือน เธอไดคิดวา เราแลตองอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปดไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึง
ขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมื่อเธอกําลัง อยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแล
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปด บังไว ๒ เดือน เรานัน้ ไดคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่ง ปดบัง
ไว ๒ เดือนกะสงฆ ดังนี้ ขาพเจานัน้ จึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตวั หนึ่ง ปดบังไว
๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัตติ ัวหนึง่ ปดบังไว ๒ เดือนแกขาพเจา
นั้น เมื่อ ขาพเจานั้นกําลังอยูป ริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอ ปริวาส ๒ เดือน
เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอ ขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้
ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ถา ความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหปริวาส ๒ เดือน
เพื่อ อาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนแกภิกษุมีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่อื นี้รูปนี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว
ปดบังไว ๒ เดือน เธอไดคิดวา เราแลตองอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึง
ขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให ปริวาส ๒ เดือน
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมื่อ เธอกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแล
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เรานัน้ คิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ อาบัติตัวหนึ่ง ปดบัง
ไว ๒ เดือนกะสงฆ ขาพเจานัน้ จึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือน
กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือน แกขาพเจานัน้
เมื่อ ขาพเจานัน้ กําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอ ปริวาส ๒ เดือน เพื่อ
อาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ดังนี้ เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้
ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือน
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แก ภิกษุมีชื่อนี้ การใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนแกภิกษุมีชื่อนี้
ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือน อัน สงฆใหแลวแกภิกษุ
มีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง ความนี้ไว ดวยอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัตินั้นแลวอยูปริวาส ๒ เดือน ฯ
อยูป ริวาส ๒ เดือน
[๔๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว
๒ เดือน เธอคิดอยางนีว้ า เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ
เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ปด บังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส ๒ เดือน
เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปดบัง
ไว ๒ เดือน แกเธอ เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ปดบังไว ๒ เดือน เรานั้นคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง ไว ๒ เดือน ไฉนหนอ
เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพือ่ อาบัติตัวหนึง่ ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เรานั้นไดขอปริวาส ๒
เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพือ่ อาบัติตัวหนึง่
ปดบังไว ๒ เดือน แกเรานั้น เมื่อเรานั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส
๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนีป้ ดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ
แมนอกนีป้ ดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือน
แกเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึง เทียบเคียงอาบัตินั้น แลวอยูปริวาส ๒ เดือน ฯ
[๔๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึง่ รู อาบัติตัวหนึ่งไมรู เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัตติ ัวที่เธอรู
ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัตินั้นปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เธอ
กําลังอยูปริวาส รูอาบัติแมนอกนี้ เธอคิดอยางนีว้ า เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งรู อาบัติตัวหนึ่งไมรู จึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัตติ ัว
ที่รูปดบัง ไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือนเพื่ออาบัตินนั้ ปดบังไว ๒ เดือน
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แกเรานัน้ เรานั้นกําลังอยูปริวาส รูอาบัติแมนอกนี้ ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ
แมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว
๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึง เทียบเคียงอาบัตินั้น แลวอยูปริวาส ๒ เดือน ฯ
[๔๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว
๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งระลึกได อาบัติตวั หนึ่งระลึกไมได เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ
อาบัติตัวที่ระลึกได ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ ใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัตินั้น ปดบังไว
๒ เดือนแกเธอ เมื่อเธอกําลังอยู ปริวาส ระลึกอาบัติแมนอกนี้ได เธอคิดอยางนีว้ า เราแลตอง
สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งระลึกได อาบัติตวั หนึ่งระลึกไมได
เรานั้น ไดขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติทรี่ ะลึกได ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส
๒ เดือน เพื่ออาบัตินั้น ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เรานั้นกําลังอยู ปริวาส ระลึกอาบัติแมนอกนี้
ได ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพือ่ อาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอ
จึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ อาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน
เพื่ออาบัติ แมนอกนี้แกเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัตินั้น แลวอยู ปริวาส ๒
เดือน ฯ
[๔๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว
๒ เดือน คือ ในอาบัติตัวหนึง่ ไมสงสัย ในอาบัติตัวหนึ่งสงสัย เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ
ตัวที่ไมสงสัย ปดไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ ใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัตินั้น ปดบังไว ๒
เดือนแกเธอ เมื่อเธอกําลังอยู ปริวาส ไมสงสัยในอาบัตแิ มนอกนี้ เธอคิดอยางนีว้ า เราแลตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ ในอาบัติตัวหนึ่งไมสงสัย ในอาบัติตัวหนึง่ สงสัยเรานั้น
ไดขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวที่ไมสงสัย ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส
๒ เดือนเพื่ออาบัตินั้น ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เรานั้น กําลังอยูปริวาส ไมสงสัยในอาบัติแม
นอกนี้ ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ
เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ อาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือนเพื่อ
อาบัติ แมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนนั้ พึงเทียบเคียงอาบัตินั้น แลว
อยูปริวาส ๒ เดือน ฯ
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มานัตตารหภิกษุ
[๔๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว
๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งรูปดบังไว อาบัติตัวหนึ่งไมรูป ดบัง ไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ
อาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ ใหปริวาส ๒ เดือน เพือ่ อาบัติเหลานัน้ ปดบัง
ไว ๒ เดือนแกเธอ เมื่อเธอ กําลังอยูปริวาส มีภิกษุรูปอืน่ ทีค่ งแกเรียน ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม
ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา
มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ภิกษุนี้ตองอาบัติอะไร ภิกษุ นี้อยูปริวาสเพื่ออาบัติอะไร
ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ
อาบัติตัวหนึ่งรูปดบังไว อาบัติตัว หนึ่งไมรูปดบังไว ภิกษุนั้นไดขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ
เหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือน
แกภกิ ษุนั้น คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติเหลานั้น ภิกษุนี้อยูปริวาส เพื่ออาบัติ เหลานั้น เธอกลาวอยางนีว้ า
ทานทั้งหลาย การใหปริวาสเพื่ออาบัติที่รูปดบังไว ชอบธรรม ความชอบธรรมยอมฟงขึ้น สวนการ
ใหปริวาสเพื่ออาบัติที่ไมรูปดบังไว ไมชอบธรรม ความไมชอบธรรม ยอมฟงไมขึ้น ภิกษุเปนผูควร
มานัตเพื่ออาบัตินี้ ฯ
[๔๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึง่ ระลึกไดปดบังไว อาบัติตวั หนึ่งระลึก ไมไดปดบังไว เธอขอปริวาส
๒ เดือน เพื่ออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือน กะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ
เหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส มีภิกษุรูปอืน่ ที่คงแกเรียน ชํานาญ
ในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความ
รังเกียจ ใครตอสิกขา มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ภิกษุนี้ตองอาบัติ อะไร ภิกษุนี้อยู
ปริวาสเพื่ออาบัติอะไร ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษุนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ปดบังไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึง่ ระลึกไดปดบัง ไว อาบัติตัวหนึ่งระลึกไมไดปดบังไว เธอ
ไดขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ เหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน
เพื่ออาบัติ เหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือน แกเธอ คุณ ภิกษุนตี้ องอาบัติเหลานั้น ภิกษุนี้อยู ปริวาส
เพื่ออาบัติเหลานั้น เธอกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย การใหปริวาส เพื่อ อาบัติที่ระลึกได ปดบังไว
ชอบธรรม ความชอบธรรมยอมฟงขึ้น สวนการให ปริวาส เพื่ออาบัติที่ระลึกไมได ปดบังไว
ไมชอบธรรม ความไมชอบธรรมยอม ฟงไมขึ้น ภิกษุเปนผูควรมานัต เพื่ออาบัตินี้ ฯ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 208
[๔๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึง่ ไมสงสัยปดบังไว อาบัติตวั หนึ่ง สงสัยปดบังไว เธอขอปริวาส
๒ เดือน เพื่ออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือน กะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ
เหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือน แกเธอ เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส มีภิกษุรูปอืน่ ที่คงแกเรียน ชํานาญ
ในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความ
รังเกียจ ใครตอสิกขา มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ภิกษุนี้ตอง อาบัติอะไร ภิกษุนี้อยู
ปริวาสเพื่ออาบัติอะไร ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษุนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ปดบังไว ๒ เดือน คือ อาบัติ ตัวหนึง่ ไมสงสัยปดบังไว อาบัติตัวหนึ่งสงสัยปดบังไว เธอไดขอ
ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพื่อ
อาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือน แกเธอ คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติ เหลานัน้ ภิกษุนี้อยูปริวาส เพื่อ
อาบัติเหลานั้น เธอกลาวอยางนี้วา การใหปริวาส เพื่ออาบัติที่ไมสงสัยปดบังไว ชอบธรรม ความ
ชอบธรรมยอมฟงขึ้น สวนการ ใหปริวาสเพื่ออาบัติที่สงสัยปดบังไว ไมชอบธรรม ความไมชอบธรรม
ยอมฟงไมขึ้น ภิกษุเปนผูควรมานัตเพื่ออาบัตินี้ ฯ
สงฆใหปริวาส ๑ เดือน
[๔๕๖] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรูปหนึง่ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน
เธอคิดอยางนีว้ า เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส
๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว
ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ
เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง ไว ๒ เดือน เรานัน้
คิดวา เราแล ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เรานั้นจึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ ไดใหปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เมื่อ
เรา นั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือน แมนอกนี้เพื่ออาบัติ
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงแจงแกภกิ ษุ ทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมแลตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ผมนัน้ คิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว
๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ผมนั้น
ขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให ปริวาส ๑ เดือน เพื่อ
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อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกผมนัน้ เมือ่ ผมนั้นกําลัง อยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแล ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เรานั้นคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปด
บังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ
ดังนี้ เรานั้นขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส
๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน แกเรานัน้ เมื่อ เรานั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือน แมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ
ดังนี้ ผมจะพึงปฏิบัติ อยางไร ภิกษุเหลานัน้ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว
ปดบังไว ๒ เดือน แกภิกษุนนั้ ฯ
วิธีใหปริวาสสําหรับเดือนนอกนี้
[๔๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงเขาไป หาสงฆ หมผา
อุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผแู กกวา นั่งกระหยงประคอง อัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:คําขอปริวาสสําหรับเดือนนอกนี้
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ขาพเจานั้นคิดวา
เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่อ
อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ขาพเจา นั้นขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกขาพเจา
นั้น เมื่อขาพเจา นั้นกําลังอยูป ริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว
๒ เดือน เรานัน้ คิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึง
ขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน กะสงฆ เรานั้นจึงขอปริวาส ๑ เดือน
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว
ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เมื่อ เรานั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอ
ปริวาสสําหรับเดือน แมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ทานเจาขา ขาพเจา
นั้น ขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้เพือ่ อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม
[๔๕๘] ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วา
ดังนี้:-
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กรรมวาจาใหปริวาสสําหรับเดือนนอกนี้
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ตองอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือน เธอคิดวา เราแลตองอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ
เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพือ่ อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส ๑
เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมื่อเธอ กําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เรานัน้ คิดวา เราแลตองอาบัติสังฆา ทิเสส ๒ ตัว
ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพือ่ อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน
กะสงฆ เรานัน้ จึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให
ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เมื่อเรานั้น กําลังอยู
ปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับ เดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว
ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอขอ ปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว
๒ เดือน กะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหปริวาสสําหรับ เดือนแม
นอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน แกภกิ ษุมีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือน เธอคิดวา เราแลตองอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ
เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพือ่ อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส
๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมื่อเธอ กําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เรานัน้ คิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน
กะสงฆ เรานัน้ จึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่อ อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ
ไดใหปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานัน้ เมื่อเรานั้นกําลังอยู
ปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือน แมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว
ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอ ปริวาสสําหรับเดือน แมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือน กะสงฆ สงฆใหปริวาส สําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒
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เดือน แกภกิ ษุมีชื่อนี้ การใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒
เดือนแกภกิ ษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
ปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน อันสงฆใหแลว
แกภกิ ษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัติตัวกอน แลวอยูปริวาส ๒ เดือน ฯ
อยูป ริวาส ๒ เดือน
[๔๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือน เธอคิดอยางนีว้ า เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ
เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพือ่ อาบัติ ๒ ตัวปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอขอปริวาส ๑ เดือน
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน กะสงฆ สงฆใหปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือนแกเธอ เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ปดบังไว ๒ เดือน เรานั้นคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ
เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เรานั้นจึงขอปริวาส ๑
เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒
ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเรา นั้น เมื่อเรานัน้ กําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึง
ขอปริวาส สําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอขอปริวาส
สําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ ใหปริวาสสําหรับเดือน
แมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียง
อาบัติตัวกอนแลวอยูปริวาส ๒ เดือน ฯ
[๔๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งรู เดือนหนึ่งไมรู เธอขอปริวาส สําหรับเดือนที่รู เพื่ออาบัติ ๒ ตัว
ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส เดือนที่รู เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ
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เมื่อเธอกําลังอยูปริวาสรูเดือนแมนอกนี้ เธอคิดอยางนีว้ า เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปดบัง
ไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งรู เดือนหนึ่งไมรู เรานั้นขอปริวาสสําหรับเดือน ที่รู เพื่ออาบัติ ๒ ตัว
ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสเดือน ที่รู เพือ่ อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะเรา
นั้น เรานั้นกําลังอยูปริวาส รูเดือนแมนอกนี้ ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือนแกเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึง เทียบเคียงอาบัติตัวกอน แลวอยูปริวาส ๒
เดือน ฯ
[๔๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งระลึกได เดือนหนึ่งระลึกไมได เธอขอปริวาสสําหรับเดือนที่ระลึกได
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาสสําหรับเดือนที่ระลึกได เพื่ออาบัติ
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาสระลึกเดือนแมนอกนี้ได เธอคิดอยางนี้ วา
เราแลตองอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งระลึกได เดือนหนึง่ ระลึกไมได
เรานั้นขอปริวาสสําหรับเดือนที่ระลึกได เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให
ปริวาสสําหรับเดือนที่ระลึกได เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เรานั้นกําลังอยู
ปริวาสระลึกเดือนแมนอกนีไ้ ด ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพือ่ อาบัติ ๒
ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพือ่ อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว
๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพือ่ อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน
แกเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัติตัวกอน แลวอยู ปริวาส ๒ เดือน ฯ
[๔๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งไมสงสัย เดือนหนึ่งสงสัย เธอขอปริวาสเดือนที่ไมสงสัย เพื่ออาบัติ
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆให ปริวาสเดือนทีไ่ มสงสัย เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว
๒ เดือนแกเธอ เธอกําลัง อยูปริวาสไมสงสัยเดือนแมนอกนี้ เธอคิดอยางนีว้ า เราแลตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งไมสงสัย เดือนหนึ่งสงสัย เรานั้นขอปริวาส
เดือนที่ไมสงสัย เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสเดือนทีไ่ มสงสัย
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เรานั้นกําลังอยูปริวาสไมสงสัยเดือนแมนอกนี้
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ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับ เดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ
เธอจึงขอปริวาส สําหรับเดือนแมนอกนี้ เพือ่ อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆให
ปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัตติ ัวกอนแลวอยูปริวาส ๒ เดือน ฯ
มานัตตารหภิกษุ
[๔๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งรูปดบังไว เดือนหนึ่งไมรูปด บังไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆให ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน
แกเธอ เมื่อเธอกําลังอยู ปริวาส มีภิกษุรูปอืน่ ที่คงแกเรียน ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย
ทรง มาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา มาหา
เธอถามอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ภิกษุนี้ ตองอาบัติอะไร ภิกษุนี้ อยูปริวาสเพื่ออาบัตอิ ะไร ภิกษุ
เหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่ง
รูปดบังไว เดือนหนึ่งไมรูปด บังไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน
กะสงฆ สงฆได ใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ คุณ ภิกษุนี้
ตองอาบัติเหลานั้น ภิกษุนี้อยูป ริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้น เธอกลาวอยางนีว้ า ทานทั้งหลาย การให
ปริวาสเพื่อเดือนที่รูปดบังไว ชอบธรรม ความชอบธรรม ยอมฟงขึ้น สวนการใหปริวาสเพื่อเดือนที่
ไมรูปดบังไว ไมชอบธรรม ความไม ชอบธรรมยอมฟงไมขึ้น ภิกษุเปนผูควรมานัตเพือ่ เดือนนั้น ฯ
[๔๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว
๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งระลึกไดปดบังไว เดือนหนึ่งระลึกไมได ปดบังไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว
๒ เดือนแกเธอ เมื่อเธอ กําลังอยูปริวาส มีภิกษุรูปอืน่ ทีค่ งแกเรียน ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม
ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา
มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้ตองอาบัติอะไร ภิกษุ รูปนี้อยูปริวาสเพื่ออาบัติ
อะไร ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษุรูปนี้ตองอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน
คือ เดือนหนึ่งระลึกไดปดบังไว เดือนหนึง่ ระลึกไมไดปดบังไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน
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แกเธอ คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติเหลานั้น ภิกษุนี้อยูปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้น ภิกษุรูปทีม่ านั้นกลาว
อยางนี้วา ทานทั้งหลาย การใหปริวาสเพื่อเดือนที่ระลึกไดปดบังไว ชอบธรรมความชอบธรรมยอม
ฟงขึ้น สวนการใหปริวาสเพือ่ เดือนที่ระลึกไมไดปดบังไว ไม ชอบธรรม ความไมชอบธรรมยอมฟง
ไมขึ้น ภิกษุเปนผูควรมานัตเพื่อเดือนนัน้ ฯ
[๔๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งไมสงสัยปดบังไว เดือนหนึ่งสงสัย ปดบังไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือนแกเธอ เมื่อเธอ กําลังอยูปริวาส มีภิกษุรูปอืน่ ที่คงแกเรียน ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม
ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา
มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ภิกษุนี้ตองอาบัติอะไร ภิกษุนี้ อยูปริวาสเพื่ออาบัติอะไร ภิกษุ
เหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่ง
ไมสงสัยปดบังไว เดือน หนึ่งสงสัยปดบังไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบัง
ไว ๒ เดือน กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ
คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติเหลานัน้ ภิกษุนี้อยูปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้น ภิกษุรูปที่มานั้น กลาวอยางนี้วา
ทานทั้งหลาย การใหปริวาสเพื่อเดือนที่ไมสงสัยปดบังไว ชอบ ธรรม ความชอบธรรมยอมฟงขึ้น
สวนการใหปริวาสเพื่อเดือนที่สงสัยปดบังไว ไมชอบธรรม ความไมชอบธรรมยอมฟงไมขึ้น ภิกษุ
เปนผูควรมานัตเพื่อเดือนนั้น ฯ
สงฆใหสุทธันตปริวาส
[๔๖๖] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรูปหนึง่ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว เธอไมรูทสี่ ุดอาบัติ
ไมรูที่สุดราตรี ระลึกที่สุดอาบัติไมได ระลึกที่สุดราตรีไมได สงสัยในทีส่ ุดอาบัติ สงสัยในที่
สุดราตรี จึงแจงแกภกิ ษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ผมไมรูที่
สุดอาบัติ ไมรูที่สุดราตรี ระลึกที่สุด อาบัติไมได ระลึกในที่สุดราตรีไมได สงสัยในที่สุด
อาบัติ สงสัยในที่สุดราตรี ผมจะพึงปฏิบตั ิอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหสุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้น
แกภกิ ษุนั้น ฯ
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วิธีใหสุทธันตปริวาส
[๔๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ใหสุทธันตปริวาสอยางนี้ ภิกษุ นั้นพึงเขาไปหา
สงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ
วาดังนี:้ คําขอสุทธันตปริวาส
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ขาพเจาไมรูที่สดุ อาบัติ ไมรูที่สุดราตรี
ระลึกที่สุดอาบัติไมได ระลึกที่สุดราตรีไมได สงสัยในทีส่ ุดอาบัติ สงสัยในที่สุดราตรี ทานเจาขา
ขาพเจานั้นขอสุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้น กะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๔๖๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วา
ดังนี้:กรรมวาจาใหสุทธันตปริวาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
เธอไมรูที่สุดอาบัติ ไมรูที่สุดราตรี ระลึกที่สุด อาบัติไมได ระลึกที่สุดราตรีไมได สงสัยใน
ที่สุดอาบัติ สงสัยในที่สุด ราตรี เธอขอสุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ ถาความ
พรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหสทุ ธันตปริวาส เพื่ออาบัติ เหลานั้น แกภิกษุมีชื่อนี้
นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว เธอ
ไมรูที่สุดอาบัติ ไมรูที่สุดราตรี ระลึกที่สุด อาบัติไมได ระลึกที่สุดราตรีไมได สงสัยใน
ที่สุดอาบัติ สงสัยในที่สุด ราตรี เธอขอสุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆให
สุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้น แกภิกษุมีชื่อนี้ การใหสุทธันตปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้น
แกภกิ ษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
สุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้น อันสงฆใหแลวแกภกิ ษุ มีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุ
นั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนีไ้ ว ดวยอยางนี้ ฯ
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สงฆใหสุทธันตปริวาส
[๔๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ใหสุทธันตปริวาสอยางนี้ พึง ใหปริวาสอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงใหสุทธันตปริวาสอยางไรเลา ภิกษุ ไมรูที่สุดอาบัติ ไมรูที่สุดราตรี ระลึก
ที่สุดอาบัติไมได ระลึกที่สุดราตรีไมได สงสัยในที่สุดอาบัติ สงสัยในทีส่ ุดราตรี พึงใหสุทธันต
ปริวาส
ภิกษุรูที่สดุ อาบัติ ไมรูที่สุดราตรี ระลึกที่สุดอาบัติได ระลึกที่สุดราตรี ไมได ไมสงสัย
ในที่สุดอาบัติ สงสัยในที่สุดราตรี พึงใหสทุ ธันตปริวาส
ที่สุดอาบัติบางอยางภิกษุรู บางอยางไมรู ที่สุดราตรีไมรู ที่สุดอาบัติ บางอยางระลึกได
บางอยางระลึกไมได ที่สุดราตรีระลึกไมได ในที่สุดอาบัติ บางอยางสงสัย บางอยางไมสงสัย
ในที่สุดราตรีสงสัย พึงใหสทุ ธันตปริวาส
ที่สุดอาบัติภิกษุไมรู ที่สุดราตรีบางอยางรู บางอยางไมรู ที่สุดอาบัติ ระลึกไมได ที่สุด
ราตรีบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ในที่สุดอาบัติสงสัย ในที่สุดราตรีบางอยางสงสัย
บางอยางไมสงสัย พึงใหสุทธันตปริวาส
ที่สุดอาบัติภิกษุรู ที่สุดราตรีบางอยางรู บางอยางไมรู ที่สุดอาบัติระลึกได ที่สุดราตรี
บางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ในที่สุดอาบัติไมสงสัย ในที่สุด ราตรีบางอยางสงสัย
บางอยางไมสงสัย พึงใหสุทธันตปริวาส
ที่สุดอาบัติบางอยางภิกษุรู บางอยางไมรู ที่สุดราตรีบางอยางรู บางอยาง ไมรู ทีส่ ุดอาบัติ
บางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ทีส่ ุดราตรีบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ในที่สดุ
อาบัติบางอยางสงสัย บางอยางไมสงสัย ในที่สุด ราตรีบางอยางสงสัย บางอยางไมสงสัย พึงให
สุทธันตปริวาส
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงใหสุทธันตปริวาสอยางนีแ้ ล ฯ
สงฆใหปริวาส
[๔๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงใหปริวาสอยางไรเลา ภิกษุรูที่สดุ อาบัติ รูที่สุดราตรี
ระลึกที่สุดอาบัติได ระลึกทีส่ ุดราตรีได ไมสงสัยในที่สุด อาบัติ ไมสงสัยในที่สุดราตรี พึงให
ปริวาส
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ภิกษุไมรทู ี่สุดอาบัติ รูที่สุดราตรี ระลึกที่สุดอาบัติไมได ระลึกที่สดุ ราตรีได สงสัยใน
ที่สุดอาบัติ ไมสงสัยในที่สุดราตรี พึงใหปริวาส
ที่สุดอาบัติบางอยางภิกษุรู บางอยางไมรู ที่สุดราตรีรู ที่สุดอาบัติบางอยางระลึกได บาง
อยางระลึกไมได ที่สุดราตรีระลึกได ในทีส่ ุดอาบัติบางอยางสงสัย บางอยางไมสงสัย ในที่สุด
ราตรีไมสงสัย พึงใหปริวาส
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงใหปริวาสอยางนี้แล ฯ
ปริวาส จบ
____________
เรื่องภิกษุอยูปริวาสสึก
[๔๗๑] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรูปหนึง่ สึกกําลังอยูปริวาส เธอกลับมา ขออุปสมบทตอ
ภิกษุทั้งหลายอีก ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมี พระภาคๆ ตรัสดังตอไปนี้:[๔๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ สึกกําลังอยูปริวาส ปริวาสของผูสึก
ใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว
ที่อยูแลวเปนอันอยูดแี ลว พึงอยูปริวาสที่เหลือ ตอไป
สึกบวชเปนสามเณร
[๔๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส สึก บวชเปนสามเณร
ปริวาสของสามเณรใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาส เดิมนัน้ แหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว
เปนอันใหดแี ลว ที่อยูแลวเปนอันอยูดแี ลว พึงอยูปริวาสที่เหลือตอไป ฯ
วิกลจริต
[๔๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส เกิดวิกลจริต ปริวาส
ของผูวิกลจริตใชไมได หากเธอหายวิกลจริต ใหปริวาสเดิม นั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว
เปนอันใหดแี ลว ที่อยูแลวเปนอันอยูดแี ลว พึงอยูปริวาสที่เหลือตอไป ฯ
มีจิตฟุงซาน
[๔๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส มีจิต ฟุงซาน ปริวาส
ของเธอผูมีจิตฟุงซานใชไมได หากเธอมีจิตไมฟุงซานอีก ใหปริวาส เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาส
ที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่อยูแลวเปนอันอยูดีแลว พึงอยูป ริวาสที่เหลือตอไป ฯ
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กระสับกระสายเพราะเวทนา
[๔๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส เกิดกระสับกระสาย
เพราะเวทนา ปริวาสของเธอผูกระสับกระสายเพราะเวทนาใชไมได หากเธอไมกระสับกระสายเพราะ
เวทนาอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาส ที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่อยูแลวเปนอันอยู
ดีแลว พึงอยูปริวาสที่เหลือตอไป ฯ
สงฆยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ
[๔๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ถูกสงฆยกวัตรฐาน
ไมเห็นอาบัติ ปริวาสของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้น
แหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่อยูแลวเปนอันอยูดแี ลว พึงอยูปริวาสที่เหลือ
ตอไป ฯ
สงฆยกวัตรฐานไมทําอาบัติคืน
[๔๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ถูกสงฆยกวัตรฐาน
ไมทําคืนอาบัติ ปริวาสของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้น
แหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลวที่อยูแลว เปนอันอยูดแี ลว พึงอยูปริวาสที่เหลือ
ตอไป ฯ
สงฆยกวัตรฐานไมสละทิฐิเลวทราม
[๔๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ถูกสงฆยกวัตรฐาน
ไมสละทิฐิเลวทราม ปริวาสของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาส
เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดแี ลวทีอ่ ยูแลว เปนอันอยูดแี ลว พึงอยูปริวาส
ที่เหลือตอไป ฯ
ควรชักเขาหาอาบัติเดิมสึก
[๔๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิมสึกเสีย การ
ชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูสึกแลวใชไมได หากเธออุปสมบทใหมใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ
ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดแี ลว ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ
สึกบวชเปนสามเณรและวิกลจริตเปนตน
[๔๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิมสึกบวชเปน
สามเณร การชักเขาหาอาบัติเดิมของสามเณรใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาสเดิมนั้น
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แหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลวที่อยูแลว เปนอันอยูดแี ลว ภิกษุนั้นสงฆพึงชัก
เขาหาอาบัติเดิม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิม เกิดวิกลจริต การชักเขา
หาอาบัติเดิมของเธอผูวิกลจริตใชไมได หากเธอหายวิกลจริต ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ
ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลวเปนอันอยูดแี ลว ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิม มีจิต ฟุงซาน การชัก
เขาหาอาบัติเดิมของเธอผูมีจิตฟุงซานใชไมได หากเธอมีจิตไมฟุงซาน อีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละ
แกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดแี ลว ทีอ่ ยูแลว เปนอันอยูดแี ลว ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหา
อาบัติเดิม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิม เกิดกระสับกระสาย
เพราะเวทนา การชักเขาอาบัติเดิมของเธอผูกระสับกระสายเพราะ เวทนาใชไมได หากเธอไม
กระสับกระสายเพราะเวทนาอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว
ที่อยูแลว เปนอันอยูดแี ลว ภิกษุนั้น สงฆพงึ ชักเขาหาอาบัติเดิม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิม ถูกสงฆยกวัตรฐานไม
เห็นอาบัติ การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอกี ใหปริวาส
เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดแี ลว ทีอ่ ยูแลว เปนอันอยูดแี ลว ภิกษุนั้น
สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิม ถูกสงฆยกวัตรฐานไมทํา
คืนอาบัติ การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูถูกยกวัตรใชไมไดหากเธอถูกเรียกเขาหมูอกี ใหปริวาส
เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดแี ลว ทีอ่ ยูแลว เปนอันอยูดแี ลว ภิกษุนั้น
สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิม ถูกสงฆยกวัตรฐานไม
สละทิฐิเลวทราม การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูถูกยกวัตรใชไมไดหากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก
ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแ ลว เปนอันอยูด ีแลว
ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ
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ควรมานัตสึก
[๔๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัตสึกเสียการใหมานัตแกเธอ
ผูสึกแลวใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอัน
ใหดแี ลว ที่อยูแ ลว เปนอันอยูดีแลว พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ
ควรมานัตสึกบวชเปนสามเณรเปนตน
[๔๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัตสึกบวชเปนสามเณร การให
มานัตแกสามเณรใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว
เปนอันใหดแี ลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดแี ลวพึงใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรมานัต เกิดวิกลจริต การใหมานัตแกเธอ
ผูวิกลจริตใชไมได หากเธอหายวิกลจริต ใหปริวาสเดิมนัน้ แหละ แกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปน
อันใหดแี ลว ทีอ่ ยูแลว เปนอันอยูดแี ลว พึงให มานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรมานัต มีจิตฟุงซาน การใหมานัตแกเธอผู
มีจิตฟุงซานใชไมได หากเธอมีจิตไมฟุงซานอีก ใหปริวาสเดิม นั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว
เปนอันใหดแี ลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดแี ลว พึงใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรมานัต กระสับกระสาย เพราะเวทนา การ
ใหมานัตแกเธอผูกระสับกระสายเพราะเวทนาใชไมได หากเธอ ไมกระสับกระสายเพราะเวทนาอีก
ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแ ลว เปนอันอยูด ีแลว
พึงใหมานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรมานัต ถูกสงฆยกวัตรฐาน ไมเห็นอาบัติ
การใหมานัตแกเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ
ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดแี ลว พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรมานัต ถูกสงฆยกวัตรฐาน ไมทําคืนอาบัติ
การใหมานัตแกเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ
ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดแี ลว พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรมานัต ถูกสงฆยกวัตรฐาน ไมสละทิฐิ
เลวทราม การใหมานัตแกเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียก เขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้น
แหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดแี ลว พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น
กําลังประพฤติมานัตสึก
[๔๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ สึกกําลังประพฤติมานัต การประพฤติ
มานัตของเธอผูสึกแลว ใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาส เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาส
ที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ทีอ่ ยูแลว เปนอันอยูดแี ลว มานัตที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่
ประพฤติแลว เปนอันประพฤติดีแลว พึงประพฤติมานัตที่เหลือตอไป ฯ
สึกบวชเปนสามเณรและวิกลจริตเปนตน
[๔๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัต สึกบวชเปน
สามเณร การประพฤติมานัตของสามเณร ใชไมได หากเธออุปสมบท ใหม ใหปริวาสเดิมนั้น
แหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดแี ลว มานัตทีใ่ หแลว
เปนอันใหดแี ลว ที่ประพฤติแลว เปนอัน ประพฤติดีแลว พึงประพฤติมานัตที่เหลือตอไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังประพฤติมานัต เกิดวิกลจริต การประพฤติ
มานัตของเธอผูเกิดวิกลจริต ใชไมได หากเธอหายวิกลจริต ใหปริวาส เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาส
ที่ใหแลว เปนอันใหดแี ลว ทีอ่ ยูแลว เปนอันอยูดี แลว มานัตที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว
ที่ประพฤติแลว เปนอันประพฤติดีแลว พึงประพฤติมานัตที่เหลือตอไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังประพฤติมานัต มีจติ ฟุงซาน การประพฤติ
มานัตของเธอผูมีจิตฟุงซาน ใชไมได หากเธอมีจิตไมฟุงซานอีก ให ปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ
ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปน อันอยูดแี ลว มานัตทีใ่ หแลว เปนอันใหดแี ลว
ที่ประพฤติแลว เปนอันประพฤติ ดีแลว พึงประพฤติมานัตที่เหลือตอไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังประพฤติมานัต กระสับกระสายเพราะ
เวทนา การประพฤติมานัตของเธอผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ใชไมได หากเธอไมกระสับ
กระสายเพราะเวทนาอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยู
แลว เปนอันอยูดีแลว มานัตที่ใหแลว เปนอันใหดแี ลว ทีป่ ระพฤติแลว เปนอันประพฤติดีแลว
พึงประพฤติมานัตที่เหลือ ตอไป
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังประพฤติมานัต ถูกสงฆ ยกวัตรฐานไมเห็น
อาบัติ การประพฤติมานัตของเธอผูถูกยกวัตร ใชไมได หากเธอ ถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาส
เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันให ดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดแี ลว มานัตที่
ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติ แลว เปนอันประพฤติดีแลว พึงประพฤติมานัตที่เหลือตอไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังประพฤติมานัต ถูกสงฆ ยกวัตรฐานไมทํา
คืนอาบัติ การประพฤติมานัตของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอ ถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิม
นั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดี แลว ที่อยูแ ลว เปนอันอยูดีแลว มานัตที่ใหแลว
เปนอันใหดแี ลว ที่ประพฤติ แลว เปนอันประพฤติดีแลว พึงประพฤติมานัตที่เหลือตอไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังประพฤติมานัต ถูกสงฆ ยกวัตรฐานไมสละ
ทิฐิเลวทราม การประพฤติมานัตของเธอผูถูกยกวัตร ใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอ ีก ให
ปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอัน ใหดีแลว ที่อยูแ ลว เปนอันอยูด ีแลว
มานัตที่ใหแลว เปนอันใหดแี ลว ที่ประพฤติ แลว เปนอันประพฤติดแี ลว พึงประพฤติมานัตที่
เหลือตอไป ฯ
ควรอัพภานสึก
[๔๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานสึกเสีย การอัพภานเธอผู
สึกแลว ใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาสเดิมนั้นแหละ แกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปน
อันใหดแี ลว ทีอ่ ยูแลว เปนอันอยูดแี ลว มานัตที่ ใหแลว เปนอันใหดแี ลว ที่ประพฤติแลว
เปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึงอัพภาน ภิกษุนั้น ฯ
ควรอัพภานสึกบวชเปนสามเณรเปนตน
[๔๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน สึกบวช เปนสามเณร
การอัพภานสามเณรใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาส เดิมนัน้ แหละแกเธอ ปริวาสที่ให
แลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแ ลว เปนอันอยูด ีแลว มานัตที่ใหแลว เปนอันใหดแี ลว ทีป่ ระพฤติ
แลว เปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึง อัพภานภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรอัพภาน เกิดวิกลจริต การอัพภานเธอผู
วิกลจริตใชไมได หากเธอหายวิกลจริต ใหปริวาสเดิมนั้นแหละ แกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปน
อันใหดแี ลว ทีอ่ ยูแลว เปนอันอยูดแี ลว มานัตที่ ใหแลว เปนอันใหดแี ลว ที่ประพฤติแลว
เปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึง อัพภานภิกษุนั้น
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรอัพภาน มีจิตฟุงซาน การอัพภานเธอผูมี
จิตฟุงซานใชไมได หากเธอมีจิตไมฟุงซานอีก ใหปริวาสเดิมนั้น แหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว
เปนอันใหดแี ลว ที่อยูแลวเปนอันอยูดแี ลว มานัต ที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติแลว
เปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึงอัพภาน ภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรอัพภาน กระสับกระสาย เพราะเวทนา การ
อัพภานเธอผูกระสับกระสายเพราะเวทนาใชไมได หากเธอ ไมกระสับกระสายเพราะเวทนาอีก ให
ปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดแี ลว มานัต
ที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ทีป่ ระพฤติแลว เปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรอัพภาน ถูกสงฆยกวัตรฐาน ไมเห็นอาบัติ
การอัพภานเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ให ปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ
ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่อยูแลวเปนอัน อยูดแี ลว มานัตทีใ่ หแลวเปนอันใหดีแลว
ที่ประพฤติแลวเปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรอัพภาน ถูกสงฆยกวัตรฐาน ไมทําคืนอาบัติ
การอัพภานเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ
ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่อยูแลวเปนอัน อยูดแี ลว มานัตทีใ่ หแลวเปนอันใหดีแลว
ที่ประพฤติแลวเปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรอัพภาน ถูกสงฆยกวัตรฐาน ไมสละทิฐิเลว
ทราม การอัพภานเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแก
เธอ ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่อยูแ ลวเปน อันอยูด ีแลว มานัตทีใ่ หแลวเปนอันให
ดีแลว ที่ประพฤติดีแลวเปนอันประพฤติ ดีแลว สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น ฯ
ตัวอยาง ๔๐ เรื่อง จบ
__________________
กําลังอยูป ริวาสตองอาบัติ
[๔๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง มีประมาณไมไดปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆ พึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ
[๔๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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หลายตัวในระหวาง มีประมาณปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขา หาอาบัติเดิม และใหปริวาสประ
มวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๔๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง มีประมาณปดบังไวบา ง ไมไดปดบังไวบาง ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหา
อาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวย กัน เพื่ออาบัตติ ามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๔๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปด บังไว ภิกษุนนั้ อันสงฆ พึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ
[๔๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณปดบังไว ภิกษุนนั้ อันสงฆ พึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาส
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติ ตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๔๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณปดบังไวบาง ไมไดปด บังไวบาง ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหา
อาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๔๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมได ปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขา
หาอาบัติเดิม ฯ
[๔๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติ
เดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๔๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบัง ไวบาง ไมไดปดบังไวบาง ภิกษุนั้น
อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาส ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบัง
ไวแกเธอ ฯ
ควรมานัต
[๔๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัตตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆ พึงชักเขาหาอาบัติเดิม
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน
ระหวาง มีประมาณ ปดบังไว ภิกษุนนั้ อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวล
อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวใน
ระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปด บังไวบาง ภิกษุนั้นอันสงฆ พึงชักเขาหาอาบัติเดิม และ
ใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติ ตามที่ปดบังไวแกเธอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวใน
ระหวาง ไมมปี ระมาณ ไมไดปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวใน
ระหวาง ไมมปี ระมาณ ปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวล
อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวใน
ระหวาง ไมมปี ระมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง ภิกษุนั้นอัน สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม
และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวใน
ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปดบังไว ภิกษุนั้น อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวใน
ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว ภิกษุอันสงฆ พึงชักเขาหาอาบัติเดิม และ
ใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติ ตามที่ปดบังไวแกเธอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวใน
ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบัง ไวบาง ภิกษุนนั้ อันสงฆพึง
ชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัว กอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไว
แกเธอ ฯ
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กําลังประพฤติมานัต
[๔๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัตตองอาบัติสังฆา
ทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว ภิกษุนั้น อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชัก เขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาส
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ ปดบังไวแกเธอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลาย
ตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติ
เดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา ดวยกัน เพือ่ อาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติ สังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไว ภิกษุนนั้ อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริ
วาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติเดิมตามที่ปดบังไวแกเธอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติ สังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไว ไมไดปดบังไวบาง ภิกษุนนั้ อันสงฆพึงชัก เขาหา
อาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
ในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัตตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลาย
ตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ภิกษุนนั้ อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติ
เดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพือ่ อาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังประพฤติมานัตตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย
ตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว ไมไดปดบังไวบาง ภิกษุนนั้
อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกันเพื่ออาบัติตามที่ปดบัง
ไวแกเธอ
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ควรอัพภาน
[๔๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย
ตัวในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึง ชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ
[๕๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ สังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขา หาอาบัติเดิม และใหปริวาส
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๕๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ สังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบา ง ไมไดปดบังไวบาง ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหา
อาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา ดวยกัน เพื่ออาบัตติ ามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๕๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ สังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปด บังไว ภิกษุนนั้ อันสงฆ พึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ
[๕๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ สังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไว ภิกษุนนั้ อันสงฆพึงชัก เขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาส
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๕๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ สังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปด บังไวบาง ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขา
หาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา ดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๕๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ สังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขา
หาอาบัติเดิม ฯ
[๕๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลาย
ตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว ภิกษุ นัน้ อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม
และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๕๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ สังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง ภิกษุนั้น
อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวล อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่
ปดบังไวแกเธอ ฯ
ตัวอยาง ๓๖ เรื่อง จบ
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มานัตหนึ่งรอย
สึกอุปสมบทใหม
[๕๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ไมไดปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ไมปดบังอาบัติเหลานั้น พึงใหมานัตแกภกิ ษุนั้น ฯ
[๕๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ไมไดปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ปดบังอาบัติเหลานั้น พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่
ปดบังไวครั้งหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ
[๕๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ไมปด บังอาบัติเหลานั้น พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่
ปดบังไวครั้งกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ
[๕๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ปดบังอาบัติเหลานัน้ พึงให ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบัง
ไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ
[๕๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดไดปด บังไวเมื่อกอน
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ เหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้น
ในภายหลัง พึงใหปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น ฯ
[๕๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดไดปด บังไวเมื่อกอน
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ เหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นใน
ภายหลัง พึงใหปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้ ฯ
[๕๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดไดปด บังไวเมื่อกอน ปดบัง
อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปด บังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง
พึงใหปริวาสในกอง อาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้ ฯ
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[๕๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดไดปด บังไวเมื่อกอน ปดบัง
อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด ไมไดปดบังไวเมือ่ กอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง
พึงใหปริวาสในกอง อาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้ ฯ
[๕๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
คือ อาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมไดปด บังอาบัติที่ไมรู เธอสึกแลว
อุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปด บัง ไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภาย
หลัง อาบัติเหลาใดเธอไมรูไมได ปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภายหลัง พึง
ใหปริวาสในกอง อาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้ ฯ
[๕๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
คือ อาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอสึกแลว
อุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปด บัง ไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภายหลัง
อาบัติเหลาใดไมรูไมได ปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานัน้ แลวปดบังไวในภายหลัง พึงใหปริวาสในกอง
อาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ
[๕๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ
อาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไม ปดบังอาบัติที่ไมรู เธอสึกแลวอุป
สมบทใหม อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไว เมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง
อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบัง ไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาส
ในกองอาบัติ ตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้ ฯ
[๕๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ
อาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอสึกแลวอุป
สมบทใหม อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไว เมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง
อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบัง ไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง พึงใหปริวาส
ในกองอาบัติ ตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้ ฯ
[๕๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
คือ อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบัง อาบัติที่ระลึกได ไมไดปด บังอาบัติที่
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ระลึกไมได เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปด บังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติ
เหลานั้นไดไมปดบังไวใน ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติ
เหลานั้น ไดแลวไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวใหมานัต
แกภกิ ษุนั้น ฯ
[๕๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
คือ อาบัติบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติ ที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึก
ไมได เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใด ระลึกไดแลวไดปด บังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติ
เหลานั้นไดแลวไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติ
เหลานั้นไดปดบังใน ภายหลังพึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลังแลวให
มานัต แกภิกษุนั้น ฯ
[๕๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
คือ อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติ ที่ระลึกไดไมปดบังอาบัติที่ระลึก
ไมได เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใด ระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติ
เหลานั้นไดปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปด บังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้น
ไดไมปดบัง ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัต
แกภกิ ษุนั้น ฯ
[๕๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ
อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกไดไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได
เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติ เหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได
ปดบังไวใน ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้น ไดปดบัง
ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น ฯ
[๕๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัตบิ างอยาง ปดบังอาบัติ ที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย
เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดไม สงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติ เหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้น
ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้ ฯ
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[๕๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัตบิ างอยาง ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย
เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใด ไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติ เหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นใน
ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุ นัน้ ฯ
[๕๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัตบิ างอยาง ปดบัง อาบัติที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย
เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติ เหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานัน้
ในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง
พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัต แกภิกษุนนั้ ฯ
[๕๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัตบิ างอยาง ปดบัง อาบัติที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย
เธอสึกแลวอุปสมบทใหม ไมสงสัย ในอาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติ
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นใน
ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุ นัน้ ฯ
สึกบวชเปนสามเณร
[๕๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
ไมไดปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร เธออุปสมบทใหม ไม ปดบังอาบัติเหลานั้น พึงใหมานัต
แกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไมได
ปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร เธออุปสมบทใหม ปดบังอาบัติ เหลานั้น พึงใหปริวาสในกอง
อาบัติตามที่ปดบังไวครั้งหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบัง
ไวแลวสึกบวชเปนสามเณร เธออุปสมบทใหม ไมปด บังอาบัติ เหลานัน้ พึงใหปริวาสในกองอาบัติ
ตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไว
แลวสึกบวชเปนสามเณร เธออุปสมบทใหม ปดบังอาบัติ เหลานั้น พึงใหปริวาสในกองอาบัติตาม
ที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัต แกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไวบาง
ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบท ใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ เหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้น
ในภายหลัง พึงใหปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไวบาง
ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบท ใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ เหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นใน
ภายหลัง พึงใหปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไวบาง
ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบท ใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ เหลาใดไมไดปด บังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน
ภายหลัง พึงใหปริวาส ในกองอาบัติ ตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไวบาง
ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบท ใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบัง
อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ เหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานัน้ ในภายหลัง
พึงใหปริวาสใน กองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติ
บางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบัง อาบัติที่ไมรู เธอสึกบวชเปนสามเณร
แลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลว ไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังใน
ภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอ ไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานัน้ แลวไมปด บังในภายหลัง
พึงใหปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว คือ อาบัติ
บางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบัง อาบัติที่ไมรู เธอสึกบวชเปนสามเณร
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แลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลว ปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังใน
ภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอไมรู ไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานัน้ แลวปดบังในภายหลัง
พึงใหปริวาสในกอง อาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว คืออาบัติ
บางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบัง อาบัติที่ไมรู เธอสึกบวชเปนสามเณร
แลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลว ไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวใน
ภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอ ไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานัน้ แลวไมปด บังในภายหลัง
พึงใหปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว คือ อาบัติ
บางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบัง อาบัติที่ไมรู เธอสึกบวชเปนสามเณร
แลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลว ไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวใน
ภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอ ไมรู ไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานัน้ แลวปดบังในภายหลัง
พึงใหปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว คือ อาบัติ
บางอยางเธอระลึกได อาบัตบิ างอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติ ที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได
เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติ
เหลานั้นไดไมปดบังไว ใน ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติ
เหลานั้นได ไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวใหมานัต
แกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว คือ อาบัติ
บางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัตทิ ี่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได
เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติ เหลาใดระลึกไดแลวปดบังไวเมื่อกอน ระลึก
อาบัติเหลานั้นไดไมปดบังไวใน ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมือ่ กอน ระลึก
อาบัติเหลานั้นได ปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลว
ใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว คือ อาบัติ
บางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัตทิ ี่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอ
สึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติ เหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติ
เหลานั้นไดปดบังไวใน ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลา
นั้นได ไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลังแลวใหมานัต
แกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว คือ อาบัติ
บางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัตทิ ี่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได
เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติ เหลาใดระลึกไดแลวปดบังไวเมื่อกอน ระลึก
อาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังไว ใน ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมปดบังไวเมื่อกอน ระลึก
อาบัติเหลานั้นได ปดบังไว ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลว
ให
มานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอ
สึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติ เหลาใดสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไม
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไดไมปดบังไวเมือ่ กอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ
เหลานั้นใน ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวใหมานัตแก ภิกษุ
นั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัยใน
อาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึก
บวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัตเิ หลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบัง
อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานัน้
ใน ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัต แกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไมสงสัยใน
อาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึก
บวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติ เหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบัง
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อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลา
นั้นใน ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัต แกภิกษ
ุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอ
สึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติ เหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบัง
อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานัน้
ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
วิกลจริต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมไดปดบังไว
เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแลวไมปดบังอาบัติเหลานั้น พึงใหมานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไมไดปดบัง
ไว เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแลวปดบังอาบัติเหลานั้น พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไว
ครั้งหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไว
เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแลวไมปดบังอาบัติเหลานั้น พึงให ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้ง
กอน แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปดบังไว
เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแลวปดบังอาบัติเหลานั้น พึงให ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้ง
กอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไว
บาง ไมไดปดบังไวบาง เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแลว อาบัติ เหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไม
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด ไมไดปด บังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัตเิ หลานั้นในภาย
หลัง พึงใหปริวาสในกอง อาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปดบังไวบาง
ไมปดบังไวบาง เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดไดปดบัง ไวเมื่อกอน ไมปดบัง
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อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมือ่ กอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง
พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอน และหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปดบังไวบาง
ไมไดปดบังไวบาง เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแลว อาบัตเิ หลาใดไดปดบัง ไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติ
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปด บังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึง
ใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอน และหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปดบังไวบาง
ไมไดปดบังไวบาง เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแลว อาบัตเิ หลาใดได ปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติ
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปด บังไวเมื่อ กอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงให
ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้ง กอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติ
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอเกิดวิกลจริต ครั้นหายแลว
อาบัติเหลาใดรูแลวไดปด บังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปด บังในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรู ไมได
ปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้น ไมปดบังใน ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไว
ครั้งกอน แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติ
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอเกิด วิกลจริต ครั้นหายแลว
อาบัติเหลาใดรูแลวไดปด บังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นไม ปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรู
ไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นปดบัง ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปด
บังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัต แกภิกษุนั้น
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติบาง
อยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอเกิด วิกลจริต ครั้นหายแลว อาบัติ
เหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลว ปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมได
ปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปด บังไวในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบัง
ไวครั้งกอนและหลัง แลว ใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัย ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย ตัว อาบัติบาง
อยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอเกิด
วิกลจริต ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปด บังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัตเิ หลานั้นได
ไมปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได
ไมปดบังไวในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติ
บางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมไดปด บังอาบัติที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอ
เกิดวิกลจริต ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดระลึกได แลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได
ไมปดบังไวในภายหลัง อาบัติ เหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมือ่ กอน ระลึกเหลานั้นไดแลว
ปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุ
นั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวอาบัติบาง
อยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกไดไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอเกิด
วิกลจริต ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดระลึกได แลวไดปด บังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลว
ปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใด ระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได ไม
ปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุ
นั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวอาบัติบาง
อยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกไดไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอเกิด
วิกลจริต ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวได ปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลว
ปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลว
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ปดบังในภายหลังพึงให ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแก
ภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัยเธอเกิด
วิกลจริต ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดไมสงสัย ไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลา
นั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด สงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย
หลัง พึงให ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนแลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอ
เกิดวิกลจริต ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดไม สงสัยไดปด บังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลา ใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นใน
ภายหลัง พึงให ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอ
เกิดวิกลจริต ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดไม สงสัยไดปด บังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลา
นั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด สงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย
หลัง พึงให ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไมสงสัย
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัยเธอ
เกิดวิกลจริต ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดไม สงสัยไดปด บังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติ
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด สงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย
หลัง พึงให ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
มีจิตฟุงซาน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวไมไดปดบัง
ไว เธอมีจิตฟุงซาน ครั้นหายแลว ไมปดบังอาบัติเหลานั้น พึงใหมานัตแกภิกษุนนั้
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไมไดปดบัง
ไว เธอมีจิตฟุงซาน ครั้นหายแลว ปดบังอาบัติเหลานั้น พึงให ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไว
ครั้งหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไว
เธอมีจิตฟุงซาน ครั้นหายแลวไมปดบังอาบัติเหลานั้น พึงให ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้ง
กอน แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไว
เธอมีจิตฟุงซาน ครั้นหายแลวปดบังอาบัติเหลานั้น พึงให ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้ง
กอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปดบังไวบาง
ไมไดปดบังไวบาง เธอมีจิตฟุง ซาน ครั้นหายแลว อาบัตเิ หลาใด ไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบัง
อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบัง ไวเมื่อกอนไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง
พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบัง ไวครั้งกอน แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปดบังไวบาง
ไมไดปดบังไวบาง เธอมีจิตฟุง ซาน ครั้นหายแลว อาบัตเิ หลาใด ไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบัง
อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบัง ไวเมื่อกอนปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง
พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบัง ไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไวบาง
ไมไดปดบังไวบาง เธอมีจิตฟุง ซาน ครั้นหายแลว อาบัตเิ หลา ใดไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติ
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปด บัง ไวเมื่อกอนไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงให
ปริวาสในกองอาบัติตามที่ ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวปดบังไว
บาง ไมไดปดบังไวบาง เธอมีจิตฟุงซาน ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดได ปดบังไวเมือ่ กอน
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปด บังไวเมื่อ กอนปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย
หลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้ง กอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติบาง
อยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอมีจิต ฟุงซาน ครั้นหายแลว
อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานัน้ ไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรู
ไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้น ไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบัง
ไวครั้งกอน แลวให มานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอมีจิตฟุงซาน ครั้นหายแลว
อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติ เหลานั้นไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรู
ไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติ เหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่
ปดบังไวครั้งกอน และหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอมีจิตฟุงซาน ครั้นหายแลว
อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติ เหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใด
ไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติ เหลานั้นไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่
ปดบังไวครั้งกอน และหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอมีจิตฟุงซาน ครั้นหายแลว
อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติ เหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใด
ไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติ เหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง พึงใหปริวาสในในกองอาบัติตาม
ที่ปดบังไวครั้ง กอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ
บางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัตทิ ี่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได
เธอมีจิตฟุงซาน ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดระลึกได แลวไดปด บังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้น
ไดไมปดบังในภายหลังอาบัติเหลา ใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได
ไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนแลวใหมานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติบาง
อยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอ
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มีจิตฟุงซาน ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใด ระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได
ไมปดบังในภายหลัง อาบัติ เหลาใดระลึกไมได ไมไดปด บังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได
แลวปดบัง ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัต
แกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ
บางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัตทิ ี่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได
เธอมีจิตฟุงซาน ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใด ระลึกได แลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติ
เหลานั้นไดแลวปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติ
เหลานั้นไดไม ปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวให
มานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ
บางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัตทิ ี่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได
เธอมีจิตฟุงซาน ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดระลึก ไดแลวไดปด บังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้น
ไดแลวปดบังในภายหลัง อาบัติ เหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมือ่ กอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได
แลวปดบัง ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลังแลวให มานัตแก
ภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัยใน
อาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอมีจิต
ฟุงซาน ครั้นหายแลว อาบัตเิ หลาใดไมสงสัย ไดปด บังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ
เหลานั้นในภายหลังอาบัติเหลาใดสงสัย ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติเหลานั้น
ในภายหลัง พึงใหปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนแลวใหมานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวไมสงสัยใน
อาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอมีจิต
ฟุงซาน ครั้นหายแลว อาบัตเิ หลาใดไมสงสัยได ปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้น
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ในภายหลังอาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง
พึงใหปริวาสใน กองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอ
มีจิตฟุงซาน ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดไมสงสัยได ปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติ
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไม ไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้น
ในภายหลัง พึงใหปริวาสใน กองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไมสงสัย
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอ
มีจิตฟุงซาน ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดไมสงสัยได ปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติ
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไม ไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นใน
ภายหลัง พึงใหปริวาสในกอง อาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
กระสับกระสายเพราะเวทนา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไมไดปดบัง
ไว เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลว ไมปดบัง อาบัติเหลานั้น พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไมไดปดบัง
ไว เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลว ปดบังอาบัติ เหลานั้น พึงใหปริวาสในกอง
อาบัติตามที่ปดบังไวครั้งหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไว
เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลว ไมปดบัง อาบัติเหลานัน้ พึงใหปริวาสในกองอาบัติ
ตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวใหมานัต แกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปดบังไว
เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลว ปดบังอาบัติเหลานั้น พึงใหปริวาสในกองอาบัติ
ตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไวบาง
ไมไดปดบังไวบาง เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อ
กอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปด บังอาบัติ
เหลานั้นในภายหลัง พึงให ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวปดบังไวบาง
ไมไดปดบังไวบาง เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้น หายแลว อาบัติเหลาใดไดปดบังไว
เมื่อกอน ไมปด บังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติ
เหลานั้นในภายหลัง พึงให ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแก
ภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปดบังไวบาง
ไมไดปดบังไวบาง เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้น หายแลว อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อ
กอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ เหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานัน้
ในภายหลัง พึงใหปริวาส ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปดบังไว
บาง ไมไดปดบังไวบาง เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดไดปดบัง
ไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติ
เหลานั้นในภายหลัง พึงให ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแก
ภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ ไมรู เธอกระสับกระสายเพราะ
เวทนา ครั้นหายแลว อาบัตเิ หลาใดรูแลวไดปดบัง ไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังไวใน
ภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรู ไมได ปดบังไวเมื่อกอน อาบัติเหลานั้นไมปดบังไวในภายหลัง พึงให
ปริวาสในกองอาบัติ ตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ ไมรู เธอกระสับกระสายเพราะ
เวทนา ครั้นหายแลว อาบัตเิ หลาใดรูแลวไดปดบัง ไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังในภายหลัง

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 244
อาบัติเหลาใดไมรู ไมไดปดบัง ไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสใน
กองอาบัติตาม ที่ปดบังไวครัง้ กอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ ไมรู เธอกระสับกระสายเพราะ
เวทนา ครั้นหายแลว อาบัตเิ หลาใดรูแลวไดปดบัง ไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวในภาย
หลัง อาบัติเหลาใดไมรู ไมได ปดบังไวเมือ่ กอน รูอาบัติเหลานั้นไมปด บังในภายหลัง พึงใหปริวาส
ในกองอาบัติ ตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนนั้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติบาง
อยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ ไมรู เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา
ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดรูแลวได ปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานัน้ แลวปดบังไวในภายหลัง
อาบัติเหลาใดไมรูไมได ปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานัน้ แลวปดบังไวในภายหลัง พึงใหปริวาสใน
กอง อาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติบาง
อยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอ
กระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลว อาบัติ เหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมือ่ กอน ระลึก
อาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังไวใน ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมือ่ กอน ระลึก
อาบัติเหลานั้นได ไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวให
มานัตแกภิกษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติบาง
อยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอ
กระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึก
อาบัติเหลานั้นไดแลวปดบัง ในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไดไมไดปด บังไวเมื่อกอน ระลึก
อาบัติเหลานั้น ไดแลวปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติ ตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัแลว
ใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติบาง
อยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอ
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กระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลวอาบัติเหลาใดระลึกไดแลว ไดปดบังไวเมือ่ กอน ระลึก
อาบัติเหลานั้นไดแลวปดบัง ในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึก
อาบัติ เหลานัน้ ไดไมปด บังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลว
ใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติบาง
อยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอ
กระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลว อาบัติ เหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมือ่ กอน ระลึก
อาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังใน ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมือ่ กอน ระลึก
อาบัติเหลานั้น ไดแลวปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง
แลวใหมานัตแกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอ
กระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปด บังไวเมื่อกอน ไมสงสัย
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน ภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปด บังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบัง
อาบัติ เหลานัน้ ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอน แลวให มานัตแกภกิ ษุ
นั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอ
กระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปด บังไวเมื่อกอน ไมสงสัย
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน ภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปด บังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบัง
อาบัติเหลานั้น ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัต
แกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอ
กระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปด บังไวเมื่อกอน ไมสงสัย
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย หลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมือ่ กอน ไมสงสัยไมปดบัง
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อาบัติเหลานั้น ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัต
แกภกิ ษุนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอ
กระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลว อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปด บังไวเมื่อกอน ไมสงสัย
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย หลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมือ่ กอน ไมสงสัยปดบังอาบัติ
เหลานั้น ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวให มานัตแก
ภิกษุนั้น ฯ
มานัตหนึ่งรอย จบ
__________________
สโมธานปริวาส
สึกอุปสมบทใหม
[๕๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ไมปดบังอาบัติเหลานั้น พึง
ชักภิกษุนนั้ เขาหาอาบัติเดิม ฯ
[๕๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ปดบังอาบัติเหลานั้น พึงชัก
ภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวล อาบัติตัวกอนเขาดวยกันเพื่ออาบัติตามที่ปดบังไว
แกเธอ ฯ
[๕๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ไมปด บังอาบัติเหลานั้น พึงชักภิกษุ
นั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวล อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไว
แกเธอ ฯ
[๕๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ปดบังอาบัติเหลานั้น พึงชักภิกษุนนั้
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เขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแก
เธอ ฯ
[๕๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอ สึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลา
ใดไดปด บังไวเมื่อกอน ไมปด บังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน ภายหลัง พึงชักภิกษุนนั้ เขาหาอาบัติเดิมและพึงใหปริวาสประมวลอาบัติ
ตัวกอนเขา ดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๕๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆา
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลา
ใดไดปด บังไวเมื่อกอน ไมปด บังอาบัติเหลานั้น ในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัว
กอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๕๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลา
ใดไดปด บังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานัน้ ในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไม
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย หลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตวั
กอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๕๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลา
ใดไดปด บังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานัน้ ในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลังพึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตวั
กอนเขาดวยกันเพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๕๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา
ทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู
เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังในภาย
หลัง อาบัติเหลาใด ไมรู ไมไดปดบังไวเมือ่ กอน รูอาบัติเหลานั้นไมปด บังในภายหลัง พึงชักภิกษุ
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นั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไว
แกเธอ ฯ
[๕๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา
ทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรูปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไม
รู เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดรูแลวไดปด บังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังใน
ภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรไู มไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง พึงชัก
ภิกษุ นั้นเขาหาอาบัติเดิมและพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบัง
ไวแกเธอ ฯ
[๕๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา
ทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรูปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไม
รู เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดรู แลวไดปด บังไวเมื่อกอน รูอ าบัติเหลานั้นแลวปดบัง
ในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังในภายหลัง พึงชัก
ภิกษุนั้นเขา หาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบัง
ไวแกเธอ ฯ
[๕๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา
ทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไม
รู เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดรู แลวไดปด บังไวเมื่อกอนรูอ าบัติเหลานั้นแลวปดบัง
ในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง พึง
ชักภิกษุนนั้ เขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่
ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๕๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา
ทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได
ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกแลว อุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อ
กอน ระลึกอาบัติเหลานั้น ไดแลวไมปด บังในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไว
เมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานัน้ ได ไมปด บังในภายหลัง พึงชักภิกษุนนั้ เขาหาอาบัติเดิม และ พึง
ใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
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[๕๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติ
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึก
ได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อ
กอน ระลึกอาบัติเหลานั้น ไดไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อกอน
ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาส
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๕๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติ
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึก
ได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อ
กอน ระลึกอาบัติ เหลานั้นไดแลวปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลวไมปดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุนนั้ เขาหาอาบัติ เดิม และพึงให
ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไว แกเธอ ฯ
[๕๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยาง ระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได
ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อ
กอน ระลึกอาบัติเหลานั้น ได แลวปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน
ระลึกอาบัติเหลานั้นไดปดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุนนั้ เขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวล
อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๕๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย
ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัตเิ หลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน
ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอนไมสงสัย
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวล
อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๕๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย
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ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกแลว อุปสมบทใหม อาบัตเิ หลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน
ไมสงสัยไมปดบัง อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมือ่ กอน ไมสงสัย
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาส ประมวลอาบัติ
ตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๕๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยใน อาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย
ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัตเิ หลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน
ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานัน้ ในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปด บังไวเมื่อกอน ไมสงสัย
ไม ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติ
ตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
[๕๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย
ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกแลว อุปสมบทใหม อาบัตเิ หลาใดไมสงสัยไดปดไวเมือ่ กอน
ไมสงสัยปดบังอาบัติ เหลานัน้ ในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปด บังไวเมื่อกอน ไมสงสัย
ปดบัง อาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติ
ตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ
สึกบวชเปนสามเณร
[๕๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมไดปด บังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร ...
เกิดวิกลจริต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ในระหวาง ไมไดปดบังไว เกิดวิกลจริต ...
มีจิตฟุงซาน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมไดปด บังไว เปนผูม ีจิตฟุงซาน ...
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กระสับกระสายเพราะเวทนา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมปด บังไว กระสับกระสายเพราะเวทนา ...
... อาบัติเธอปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง พึงใหพิสดารเหมือนปริวาส
... อาบัติบางอยางรู บางอยางไมรู ...
... อาบัติบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ...
... ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ ไมสงสัย ไมปดบัง
อาบัติที่สงสัย เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลวอาบัติเหลาใดเธอไมสงสัยไดปดบัง
ไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอสงสัยไมไดปดบังไว
เมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบัง อาบัติเหลานั้นในภายหลัง ...
... อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ เหลานั้นในภายหลัง
อาบัติเหลาใดสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมได ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง ...
... อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติ เหลานั้นในภายหลัง
อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปด บังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไม ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง ...
... อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ เหลานั้นในภายหลัง
อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปด บังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบัง อาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุ
นั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาส ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ปดบังไว
แกภกิ ษุนั้น ฯ
ควรมานัตเปนตน
[๕๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัต ...
[๕๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติ มานัต ...
[๕๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรอัพภาน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไวแลวสึก ...
ภิกษุผูควรมานัต ภิกษุผูประพฤติมานัต และภิกษุควรอัพภาน พึงให พิสดารเหมือนภิกษุ
อยูปริวาส ฉะนั้น ฯ
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ควรอัพภานสึกบวชเปนสามเณร
[๕๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ควรอัพภาน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง ไมปด บังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร ...
ควรอัพภานเกิดวิกลจริต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
ในระหวาง ไมไดปดบังไว เกิดวิกลจริต ...
ควรอัพภานมีจิตฟุงซาน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ในระหวาง ไมไดปดบังไว มีจิตฟุงซาน ...
ควรอัพภานกระสับกระสายเพราะเวทนา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ในระหวาง ไมปดบังไว กระสับกระสายเพราะเวทนา ...
... อาบัติของภิกษุนั้นปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง ... อาบัติบางอยาง รู บางอยางไมรู ...
อาบัติบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ... ไมสงสัย ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง
ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย ไมปดบัง อาบัติที่สงสัย เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา ครั้นหายแลว
อาบัติเหลาใด เธอไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ
เหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน ภายหลัง ... อาบัติเหลาใด
ไมสงสัยไดปด บังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัย
ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบัง อาบัติเหลานั้นในภายหลัง ... อาบัติเหลาใดไมสงสัยได
ปดบังไวเมื่อกอน ไม สงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไว
เมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง ... อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปด บัง ไวเมื่อ
กอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมได ปดบังไวเมื่อกอน
ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานัน้ ในภายหลัง พึงชักภิกษุนนั้ เขาหา อาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวล
อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามที่ ปดบังไวแกภิกษุนั้น ฯ
[๕๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
มีประมาณ ไมไดปดบังไวแลวสึก ... ไมมีประมาณ ไมได ปดบังไวแลวสึก ... อาบัติมีชื่ออยาง
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เดียวกัน ไมไดปดบังไวแลวสึก ... อาบัติมีชื่อ ตางๆ กัน ไมไดปดบังไวแลวสึก ... อาบัติเปน
สภาคกัน ไมไดปดบังไวแลว สึก ... อาบัติไมเปนสภาคกัน ไมไดปดบังไวแลวสึก ... อาบัติกําหนด
ได ไม ไดปดบังไวแลวสึก ... อาบัติเจือกัน ไมไดปดบังไวแลวสึก ... ฯ
ใหมานัตแกภกิ ษุ ๒ รูป
[๕๕๕] ภิกษุ ๒ รูปตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเห็นวาเปนอาบัติสังฆาทิเสส
รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่งไมปดบังไว รูปใดปดบังไว พึงให รูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ และให
ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวแกรูปที่ปดบัง นั้น แลวใหมานัตแกภกิ ษุทั้ง ๒ รูป ฯ
[๕๕๖] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอสงสัยในอาบัติ สังฆาทิเสส รูปหนึ่ง
ปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปด บังไว รูปใดปดบังไว พึงใหรปู นั้นแสดงอาบัติทุกกฏ และพึงใหปริวาส
ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวแกรูปที่ปดบัง นั้น แลวใหมานัตแกภิกษุทงั้ สองรูป ฯ
[๕๕๗] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเห็นใน อาบัติสังฆาทิเสสวา
เปนอาบัติเจือกัน รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึง่ ไมไดปดบังไว รูปใดปดบังไว พึงใหรูปนัน้ แสดง
อาบัติทุกกฏ และพึงใหปริวาสในกองอาบัติตาม ที่ปดบังไวแกรูปที่ปด บังนั้น แลวใหมานัตแกภกิ ษุ
ทั้งสองรูป ฯ
[๕๕๘] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติเจือกัน พวกเธอมีความเห็นในอาบัติเจือกันวาเปนอาบัติ
สังฆาทิเสส รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว รูปใด ปดบังไว พึงใหรูปนัน้ แสดงอาบัติ
ทุกกฏ และพึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ ปดบังไวแกรปู ที่ปดบังนั้น แลวใหมานัตแกภกิ ษุทั้ง ๒ รูป ฯ
[๕๕๙] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติเจือกัน พวกเธอมีความเห็นในอาบัตเิ จือ กันวา เปนอาบัติ
เจือกัน รูปหนึง่ ปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว รูปใดปดบังไว พึงใหรูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ
และพึงใหปริวาสในกองอาบัติ ตามที่ปดบังไวแก รูปที่ปด บังนั้น แลวใหมานัตแกภกิ ษุทั้งสองรูป ฯ
[๕๖๐] ภิกษุ ๒ รูป ตองลหุกาบัติลวน พวกเธอมีความเห็นในลหุกาบัติ ลวนวา เปน
อาบัติสังฆาทิเสส รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึง่ ไมไดปดบังไว รูปใด ปดบังไว พึงใหรูปนั้นแสดง
อาบัติทุกกฏ พึงปรับทั้งสองรูปตามธรรม ฯ
[๕๖๑] ภิกษุ ๒ รูป ตองลหุกาบัติลวน พวกเธอมีความเห็นในลหุกาบัติ ลวนวา เปน
ลหุกาบัติลวน รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว รูปใดปดบัง ไว พึงใหรูปนัน้ แสดงอาบัติ
ทุกกฏ พึงปรับทั้งสองรูปตามธรรม ฯ
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[๕๖๒] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเห็นใน อาบัติสังฆาทิเสสวา
เปนอาบัติสังฆาทิเสส รูปหนึ่งคิดวา จักบอก รูปหนึ่งคิดวา จักไมบอก เธอปดบังไวถงึ ยามหนึ่ง
บาง ปดบังไวถึงสองยามบาง ปดบังไวถึง สามยามบาง เมื่ออรุณขึ้นแลวเปนอันปดบังอาบัติ รูปใด
ปดบังไว พึงใหรูปนั้น แสดงอาบัติทุกกฏ และใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวแกรูปที่ปดบัง
นั้น แลวใหมานัตแกภิกษุทงั้ สองรูป ฯ
[๕๖๓] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา
เปนอาบัติสังฆาทิเสส จึงไปดวยคิดวาจักบอก รูปหนึ่งเกิดความ ลบหลูขึ้นในระหวางทางวา จักไม
บอก เธอปดบังไวถึงยามหนึง่ บาง ปดบังไวถึง สองยามบาง ปดบังไวถึงสามยามบาง เมื่ออรุณขึ้น
แลว เปนอันปดบังอาบัติ รูปใดปดบังไว พึงใหรูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ และใหปริวาสในกอง
อาบัติตามที่ ปดบังไวแกรปู ที่ปดบังนั้น แลวใหมานัตแกภกิ ษุทั้งสองรูป ฯ
[๕๖๔] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา
เปนอาบัติสังฆาทิเสส แลวเกิดวิกลจริต ภายหลังหายวิกลจริต แลว รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่ง
ไมไดปดบังไว รูปใดปดบังไว พึงใหรูปนั้นแสดง อาบัตทิ ุกกฏ และพึงใหปริวาสในกองอาบัติตาม
ที่ปดบังไวแกรูปที่ปดบังนั้น แลว ใหมานัตแกภิกษุทั้งสองรูป ฯ
[๕๖๕] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอเมือ่ ปาติโมกขกําลัง แสดงอยู กลาว
อยางนี้วา พวกขาพเจาทราบเดี๋ยวนี้เองแลวา ไดยนิ วา ธรรมแมนี้ มาในสูตร นับเนื่องในสูตร
มาสูอุเทสทุกกึ่งเดือน พวกเธอมีความเห็นในอาบัติ สังฆาทิเสสวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส รูปหนึ่ง
ปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปด บังไว รูปใดปดบังไว พึงใหรปู นั้นแสดงอาบัติทุกกฏ และพึงให
ปริวาสในกองอาบัติตาม ที่ปดบังไวแกรปู ที่ปดบังนั้น แลวใหมานัตแกภกิ ษุทั้งสองรูป ฯ
__________________
ภิกษุไมหมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด
หมวดที่ ๑
[๕๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว มี
ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกัน บาง เปนสภาคกันบาง ไมเปน
สภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอ ขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆ
ใหสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติ เหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
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ในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติในระหวางกะ สงฆ
สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ
ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุน้นั ยังไมหมดจดจากอาบัติ เหลานั้น ฯ
หมวดที่ ๒
[๕๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง
ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน บาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้น
กะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่ออาบัตเิ หลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวใน ระหวาง มีประมาณ ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง กะสงฆ
สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ
ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนั้นยังไมหมดจดจากอาบัติ เหลานั้น ฯ
หมวดที่ ๓
[๕๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง
ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน บาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้น
กะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่ออาบัตเิ หลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวใน ระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม
เพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปน
ธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยไมเปนธรรม อัพภานโดย
ไมเปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น ยังไมหมดจดจากอาบัติเหลานั้น ฯ
หมวดที่ ๔
[๕๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง
ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน บาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ
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สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวใน ระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน
ระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรม อันเปนธรรมไมกําเริบ
ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัต โดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไมเปนธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นยังไมหมด จดจากอาบัติเหลานั้น ฯ
หมวดที่ ๕
[๕๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง
ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน บาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ
สงฆใหสโมธานปริวาส เพือ่ อาบัติเหลานัน้ แกเธอ เธอกําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ใน ระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน ระหวางกะสงฆ
สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรม อันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ
ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัต โดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนั้นยังไมหมด จดจากอาบัติเหลานั้น ฯ
หมวดที่ ๖
[๕๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง
ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน บาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ
สงฆใหสโมธานปริวาส เพือ่ อาบัติเหลานัน้ แกเธอ เธอกําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย
ตัวใน ระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหา อาบัติเดิม เพื่อ
อาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติใน ระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม
ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาส โดยธรรม ใหมานัตโดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไม
เปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนนั้ ยังไมหมดจดจากอาบัติเหลานัน้ ฯ
หมวดที่ ๗
[๕๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อ ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง
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ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ
สงฆใหสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติ เหลานัน้ แกเธอ เธอกําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ในระหวาง มี ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิมเพื่อ
อาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวย กรรมอันเปนธรรม
ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ให มานัตโดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไม
เปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนนั้ ยัง ไมหมดจดจากอาบัติเหลานัน้ ฯ
หมวดที่ ๘
[๕๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง
ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน บาง เธอขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ
สงฆใหสโมธานปริวาส เพือ่ อาบัติเหลานัน้ แกเธอ เธอกําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ใน ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติ เดิมเพื่ออาบัติใน
ระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ
ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไมเปนธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น ยังไมหมดจดจากอาบัติเหลานั้น ฯ
หมวดที่ ๙
[๕๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง
ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน บาง เธอขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ
สงฆใหสโมธานปริวาส เพือ่ อาบัติเหลานัน้ แกเธอ เธอกําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ใน ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหา
อาบัติเดิมเพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพือ่ อาบัติในระหวาง ดวยกรรม
อันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธาน ปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยไมเปนธรรม
อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุนั้นยังไมหมดจดจากอาบัติเหลานัน้ ฯ
ภิกษุไมหมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด จบ
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ภิกษุหมดจดจากอาบัตเิ ดิม ๙ หมวด
หมวดที่ ๑
[๕๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว มี
ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกัน บาง เปนสภาคกันบาง ไมเปน
สภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอ ขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ
สงฆใหสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติ เหลานัน้ แกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง มี ประมาณ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง
กะ สงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ
ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภาน โดยธรรม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัตเิ หลานั้น
หมวดที่ ๒
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณ
บาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกัน มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกัน
บาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอขอ สโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธาน
ปริวาสเพื่ออาบัติเหลา นั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มี
ประมาณ ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหา
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไม กําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธาน
ปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภาน โดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลว
จากอาบัติเหลานั้น
หมวดที่ ๓
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว มีประมาณ
บาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกัน บาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาค
กันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอ ขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆให
สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติ เหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน
ระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปด บังไวบาง จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน
ระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไม
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กําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ให มานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลวจาก อาบัติเหลานั้น ฯ
หมวดที่ ๔
[๕๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว มี
ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไม
เปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน บาง เธอขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ
สงฆใหสโมธานปริวาส เพือ่ อาบัติเหลานัน้ แกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย
ตัวใน ระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ ในระหวาง
กะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรม อันเปนธรรม ไมกําเริบ
ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัต โดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติ เหลานั้น
หมวดที่ ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณ
บาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาค
กันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอขอ สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆให
สโมธานปริวาสเพื่ออาบัติ เหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน
ระหวาง ไมมปี ระมาณ ปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง กะสงฆ สงฆ
ชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปน ธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ
ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนนั้
หมดจดแลวจากอาบัติเหลานัน้
หมวดที่ ๖
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว มีประมาณ
บาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกัน มีชื่อตาง กันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาค
กันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆให
สโมธานปริวาสเพื่อ อาบัตเิ หลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน
ระหวาง ไมมปี ระมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน
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ระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไม
กําเริบ ควรแกฐานะใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลว จากอาบัตเิ หลานั้น ฯ
หมวดที่ ๗
[๕๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มี
ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อ ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไม
เปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ
สงฆใหสโมธานปริวาส เพือ่ อาบัติเหลานัน้ แกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย
ตัว ในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปด บังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ
อาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ อาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม
ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธาน ปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลานั้น
หมวดที่ ๘
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณ
บาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตาง กันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาค
กันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอ ขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆให
สโมธานปริวาส เพื่อ อาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน
ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน
ระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ
ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนั้นหมดจดแลว จากอาบัติเหลานั้น
หมวดที่ ๙
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว มีประมาณ
บาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตาง กันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาค
กันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆให
สโมธานปริวาส เพื่อ อาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน
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ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหา
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหา อาบัติเดิม เพือ่ อาบัติในระหวาง ดวย
กรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม
อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัตเิ หลานั้น ฯ
ภิกษุหมดจดจากอาบัตเิ ดิม ๙ หมวด จบ
______________________________
ภิกษุหมดจดจากอาบัติ
[๕๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มี
ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกัน บาง เปนสภาคกันบาง ไม
เปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอ ขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ
สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่อ อาบัติเหลานัน้ แกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย
ตัวใน ระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน ระหวางกะสงฆ
สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอัน ไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแก
ฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม เธอสําคัญวาเรากําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวในระหวาง มี ประมาณ ไมปดบังไว เธอตั้งอยูใ นภูมินนั้ ระลึกอาบัติในระหวางบรรดา
อาบัติ ตัวกอนได ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได เธอคิดอยางนีว้ า เราแลตองอาบัติ
สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมปี ระมาณบาง มีชื่ออยางเดียว กันบาง มีชื่อตางกันบาง
เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เรานั้นขอสโมธานปริวาส
เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆไดให สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นแกเรานั้น เรานั้นกําลัง
อยูปริวาส ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว จึงขอชักเขาหา
อาบัติ เดิม เพือ่ อาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเรานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน ระหวาง ดวย
กรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ไดใหสโมธาน ปริวาสโดยไมเปนธรรม เรานั้นสําคัญ
วา เราอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว เรานั้น
ตั้งอยูในภูมินนั้ ระลึก อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติ
ตัวหลัง ได ไฉนหนอ เราพึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางบรรดา อาบัติตัวกอน
และเพื่ออาบัตใิ นระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ
พึงขอปริวาสโดยธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม พึงขอ อัพภานโดยธรรมกะสงฆ ดังนี้ เธอจึงขอการ
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ชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน ระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพือ่ อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติ
ตัวหลัง ดวย กรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม ขอมานัต
โดยธรรม ขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ อาบัติในระหวางบรรดา
อาบัติตัวกอน และเพื่ออาบัตใิ นระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ
ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ให มานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุนั้นหมดจดแลวจาก อาบัติเหลานั้น ฯ
[๕๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มี
ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไม
เปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ
สงฆใหสโมธานปริวาสเพื่อ อาบัติเหลานัน้ แกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย
ตัวใน ระหวาง มีประมาณ ปดบังไว ... มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอขอการ
ชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหา อาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน
ระหวาง ดวยกรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแก ฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม
เธอสําคัญวา เรากําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไว
บาง ไมไดปดบัง ไวบาง เธอตั้งอยูในภูมนิ ั้น ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึก
อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได เธอคิดอยางนีว้ า เราแล ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มี
ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อ ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไม
เปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เรานั้นไดขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัตเิ หลานั้นกะ
สงฆ สงฆไดใหสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นแกเรานั้น เรานั้นกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติ
สังฆาทิเสสหลาย ตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบา ง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหา
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเรานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ อาบัติในระหวาง ดวย
กรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ไดให สโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม เรานั้น
สําคัญวาเรากําลังอยูปริวาส ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง
ไมไดปดบังไวบาง เรานั้นตั้งอยูในภูมินนั้ ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติ
ในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได ไฉนหนอ เราพึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง
บรรดาอาบัติตัวกอน และเพือ่ อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติ ตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไม
กําเริบ ควรแกฐานะ พึงขอสโมธานปริวาส โดยธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม พึงขออัพภานโดย
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ธรรมกะสงฆ ดังนี้ เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน
และเพื่ออาบัติ ในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ
ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม ขอมานัตโดยธรรม ขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหา
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพื่อ อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง
ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแก ฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม
อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัตเิ หลานั้น ฯ
[๕๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อ ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง
ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้น
กะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่อ อาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติ
สังฆาทิเสสหลายตัวใน ระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปด บังไว ... ไมมีประมาณ ปดบังไว ... ไมมี
ประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ อาบัติในระหวาง
กะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวย กรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ
ไมควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปน ธรรม เธอสําคัญวาเรากําลังอยูปริวาส ... ใหสโมธาน
ปริวาสโดยธรรม ใหมานัต โดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลว
จากอาบัติเหลานั้น ฯ
[๕๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนีต้ องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตาง กันบาง เปนสภาคกันบาง
ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ
สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่อ อาบัติเหลานัน้ แกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัว ใน ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติ
เดิม เพื่ออาบัตใิ นระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ ในระหวาง ดวยกรรม
อันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ใหสโมธาน ปริวาสโดยไมเปนธรรม เธอสําคัญวา
เรากําลังอยูปริวาส ... ใหสโมธาน ปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุ นั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลานั้น ฯ
[๕๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อ ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง
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ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ
สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่อ อาบัติเหลานัน้ แกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวใน ระหวาง มีประมาณบาง ไมมปี ระมาณบาง ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติ เดิม
เพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน ระหวาง ดวยกรรมอัน
ไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาส โดยไมเปนธรรม เธอสําคัญวา เรากําลัง
อยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย ตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว
เธอตั้งอยูในภูมินั้น ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติในระหวางบรรดา
อาบัติ ตัวหลังได เธอคิดอยางนี้วา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมี
ประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง
กําหนดไดบาง เจือกันบาง เรานั้นไดขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆไดให
สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นแกเรานัน้ เรานั้นกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ
ในระหวาง กะสงฆ สงฆไดชักเรานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพือ่ อาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันไม
เปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ไดใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม เรานั้นสําคัญวา เรา
กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง
ปดบังไว เรานัน้ ตั้งอยูในภูมนิ ั้น ระลึกอาบัติ ในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติใน
ระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได ไฉนหนอ เราพึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตใิ นระหวาง
บรรดาอาบัติตัว กอน และเพื่ออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไม
กําเริบ ควรแกฐานะ พึงขอสโมธานปริวาสโดยธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม พึงขออัพภานโดย
ธรรมกะสงฆ ดังนี้ เธอจึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ ในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน
และเพื่ออาบัตใิ นระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวย กรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ
ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม ขอ มานัตโดยธรรม ขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหา
อาบัติเดิม เพื่อ อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพื่ออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง
ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม
อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุนนั้ หมดจดแลว จากอาบัติเหลานั้น ฯ
[๕๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง
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ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ
สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส
หลายตัวใน ระหวาง มีประมาณบาง ไมมปี ระมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอ
การชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหา อาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน
ระหวาง ดวยกรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแก ฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม
เธอสําคัญวา เรากําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมี
ประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอตั้งอยูในภูมนิ ั้น ระลึกอาบัติในระหวาง บรรดา
อาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได เธอคิด อยางนี้วา เราแลตองอาบัติ
สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมปี ระมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกันบาง
เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เรานั้นไดขอสโมธานปริวาส
เพื่ออาบัติเหลานั้น กะสงฆ สงฆไดใหสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นแกเรานั้น เรานั้นกําลัง
อยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมี ประมาณบาง ปดบังไว
บาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิมเพื่อ อาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆไดชักเรานัน้
เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ไดให
สโมธานปริวาสโดย ไมเปนธรรม เรานั้นสําคัญวา เรากําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว
ในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เรานั้นตั้งอยูใ นภูมินั้น
ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติ ในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได ไฉนหนอ
เราพึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตใิ นระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพื่ออาบัติในระหวาง
บรรดาอาบัติ ตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ พึงขอสโมธานปริวาส โดย
ธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม พึงขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ ดังนี้ เธอจึง ขอการชักเขาหาอาบัติ
เดิม เพื่ออาบัตใิ นระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพื่อ อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวย
กรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแก ฐานะ ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม ขอมานัตโดยธรรม
ขออัพภานโดยธรรม กะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน
และเพื่ออาบัตใิ นระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ให
สโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลว
จากอาบัติเหลานั้น ฯ
สมุจจยขันธกะ จบ
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หัวขอประจําขันธกะ
[๕๘๔] อาบัติไมไดปด บังไว ปดบังไววนั หนึ่ง ปดบังไว ๒ วัน ๓ วัน ๔ วัน ๕ วัน
ปกษหนึ่ง สิบวันเปนตน หลายเดือน มหาสุทธันตปริวาส เพื่อ อาบัติทั้งหลาย ภิกษุสึก อาบัติ
มีประมาณ ภิกษุ ๒ รูป มีความสําคัญในอาบัตินั้น ๒ รูป มีความสงสัย มีความเห็นวาเจือกัน
มีความเห็นวาเจือและไมเจือกัน มีความเห็นในกองอาบัติไมลวนเทียว และมีความเห็นวาลวนเชนนัน้
เหมือนกัน รูปหนึ่งปดบัง รูปหนึ่งไมปดบัง หลีกไป วิกลจริต กําลังแสดงปาติโมกข ความ
หมดจด และไมหมดจด ในการชักเขาหาอาบัติเดิม ๑๘ อยาง นี้เปนนิพนธ ของพวกอาจารยผูอยูใน
มหาวิหาร ผูจําแนกบท ผูย ังชาวเกาะตามพปณณิใหเลื่อมใส แตงไว เพือ่ ความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ฯ
หัวขอประจําขันธกะ จบ
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สมถขันธกะ
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๕๘๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระฉัพพัคคีย กระทํากรรม คือ ตัชชนีย
กรรมบาง นิยสกรรมบาง ปพพาชนียกรรมบาง ปฏิสารณียกรรมบาง อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุ
ทั้งหลายผูอยูลบั หลัง บรรดาภิกษุทเี่ ปน ผูม ักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระ
ฉัพพัคคียจึงไดกระทํากรรม คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง ปพพาชนียกรรมบาง ปฏิสารณีย
กรรมบาง อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุทั้งหลายผูอยูลับหลังเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด พระผูม
ีพระภาค
ทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ
ฉัพพัคคียกระทํากรรม คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง ปพพาชนียกรรมบาง ปฏิสารณีย
กรรมบาง อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุทั้งหลาย ผูอยูลับหลัง จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนโมฆบุรุษเหลานัน้ จึงได
กระทํากรรม คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง ปพพาชนียกรรมบาง ปฏิสารณียกรรมบาง
อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุทั้งหลายผู อยูล ับหลังเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษ
เหลานั้น นัน่ ไมเปนไป เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนผูยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่ง
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม คือ ตัชชนียกรรมก็ดี นิยสกรรมก็ดี ปพพาชนียกรรม
ก็ดี ปฏิสารณียกรรมก็ดี อุกเขปนียกรรมก็ดี อันภิกษุไมพึงทํา แกภกิ ษุทั้งหลายผูอยูลับหลัง ภิกษุ
ใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ
ธรรมวาทีและอธรรมวาทีบุคคล
[๕๘๖] อธรรมวาทีบุคคล ๑ ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ๑ สงฆอธรรมวาที ๑ ธรรมวาทีบุคคล ๑
ภิกษุธรรมวาทีมากรูป ๑ สงฆธรรมวาที ๑ ฯ
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ธรรมฝายดํา ๙ อยาง
[๕๘๗] ๑. อธรรมวาทีบุคคล ยังธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม ใหพนิ ิจ ใหเพง ใหใคร
ครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้
ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชือ่ วาระงับโดยไม เปนธรรม เปนสัมมุขาวินัยเทียม
๒. อธรรมวาทีบุคคล ยังภิกษุธรรมวาทีมากรูปใหยนิ ยอม ใหพินจิ ใหเพง ใหใครครวญ
ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สตั ถุศาสน พวกทาน จงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้
ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชือ่ วาระงับโดยไมเปนธรรม เปนสัมมุขาวินยั เทียม
๓. อธรรมวาทีบุคคล ยังสงฆธรรมวาทีใหยนิ ยอม ใหพินิจ ใหเพง ใหใครครวญ ใหเห็น
ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจง ถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้น
ระงับอยางนี้ ชือ่ วาระงับโดยไมเปนธรรม เปนสัมมุขาวินยั เทียม
๔. ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ยังธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง ใหใครครวญ
ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สตั ถุศาสน ทานจงถือ อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถา
อธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยไมเปนธรรม เปนสัมมุขาวินยั เทียม
๕. ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ยังภิกษุธรรมวาทีมากรูปใหยนิ ยอม ใหพินิจ ใหเพง ให
ใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นีว้ ินัย นี้สัตถุศาสน พวกทานจงถืออยางนี้ จงชอบ
อยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดย ไมเปนธรรม เปนสัมมุขาวินัยเทียม
๖. ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ยังสงฆธรรมวาทีใหยินยอม ใหพินจิ ใหเพง ใหใครครวญ
ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สตั ถุศาสน ทานจงถือ อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถา
อธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยไมเปนธรรม เปนสัมมุขาวินยั เทียม
๗. สงฆอธรรมวาที ยังธรรมวาทีบุคคลใหยนิ ยอม ใหพินจิ ใหเพง ใหใครครวญ ใหเห็น
ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้น
ระงับอยางนี้ ชือ่ วาระงับโดยไมเปนธรรม เปนสัมมุขาวินยั เทียม
๘. สงฆอธรรมวาที ยังภิกษุธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม ใหพินจิ ใหเพง ใหใครครวญ
ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สตั ถุศาสน พวกทาน จงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้
ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชือ่ วาระงับโดยไมเปนธรรม เปนสัมมุขาวินยั เทียม
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๙. สงฆอธรรมวาที ยังสงฆธรรมวาทีใหยินยอม ใหพนิ ิจ ใหเพง ให ใครครวญ ใหเห็น
ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้น
ระงับอยางนี้ ชือ่ วาระงับโดยไมเปนธรรม เปนสัมมุขาวินยั เทียม ฯ
ธรรมฝายดํา ๙ อยาง จบ
__________________
ธรรมฝายขาว ๙ อยาง
[๕๘๘] ๑. ธรรมวาทีบุคคล ยังธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม ใหพินจิ ใหเพง ใหใครครวญ
ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สตั ถุศาสน ทานจงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถา
อธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยธรรม เปนสัมมุขาวินัย
๒. ธรรมวาทีบุคคล ยังภิกษุอธรรมวาทีมากรูปใหยนิ ยอม ใหพินจิ ใหเพง ใหใครครวญ
ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สตั ถุศาสน พวกทานจงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้
ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชือ่ วาระงับ โดยธรรม เปนสัมมุขาวินัย
๓. ธรรมวาทีบุคคล ยังสงฆอธรรมวาทีใหยนิ ยอม ใหพินิจ ใหเพง ใหใครครวญ ใหเห็น
ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้น
ระงับอยางนี้ ชือ่ วาระงับโดยธรรม เปน สัมมุขาวินัย
๔. ภิกษุธรรมวาทีมากรูป ยังอธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง ใหใครครวญ
ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สตั ถุศาสน ทานจงถือ อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณ
นั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยธรรม เปน สัมมุขาวินัย
๕. ภิกษุธรรมวาทีมากรูป ยังภิกษุอธรรมวาทีมากรูปใหยนิ ยอม ใหพินิจ ใหเพง ใหใคร
ครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน พวกทานจงถืออยางนี้ จงชอบ
อยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับ โดยธรรม เปนสัมมุขาวินัย
๖. ภิกษุธรรมวาทีมากรูป ยังสงฆอธรรมวาทีใหยินยอม ใหพินจิ ใหเพง ใหใครครวญ
ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สตั ถุศาสน ทานจงถือ อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณ
นั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยธรรม เปน สัมมุขาวินัย
๗. สงฆธรรมวาที ยังอธรรมวาทีบุคคลใหยนิ ยอม ใหพินิจ ใหเพง ใหใครครวญ
ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สตั ถุศาสน ทานจงถือ อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณ
นั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยธรรม เปน สัมมุขาวินัย
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๘. สงฆธรรมวาที ยังภิกษุอธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม ใหพินจิ ใหเพง ใหใครครวญ
ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สตั ถุศาสน พวกทาน จงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้
ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชือ่ วาระงับโดยธรรม เปนสัมมุขาวินัย
๙. สงฆธรรมวาที ยังสงฆอธรรมวาทีใหยินยอม ใหพนิ ิจ ใหเพง ใหใครครวญ ใหเห็น
ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้น
ระงับอยางนี้ ชือ่ วาระงับโดยธรรม เปนสัมมุขาวินัย ฯ
ธรรมฝายขาว ๙ อยาง จบ
__________________
เรื่องพระทัพพมัลลบุตร
[๕๘๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั วิหาร อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล ทานพระทัพพมัลลบุตร
มีอายุ ๗ ปนับแตเกิด ไดทําใหแจงซึ่งพระอรหัต คุณสมบัติ อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งสาวกจะพึง
บรรลุ ทานไดบรรลุแลวโดยลําดับทั้งหมด อนึ่ง ทานไมมีกรณียกิจอะไรที่ยิ่งขึ้นไป หรือกรณียกิจ
ที่ทําเสร็จแลว ก็ไมตองกลับ สั่งสมอีก ฯ
[๕๙๐] ครั้งนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตรหลีกเรนอยูใ นที่สงัด ไดเกิดความ ปริวิตกแหงใจ
อยางนี้วา เราแลมีอายุ ๗ ปนบั แตเกิด ไดทําใหแจงซึ่งพระอรหัต คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งซึ่ง
สาวก จะพึงบรรลุ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับทุกอยาง อนึ่งเลา เราไมมกี รณียกิจอะไรที่ยิ่งขึ้นไป
หรือกรณียกิจที่เราทําเสร็จแลว ก็ไม ตองกลับมาสั่งสมอีก เราควรทําความชวยเหลือแกสงฆอยางไร
หนอ ลําดับนัน้ ทานพระทัพพมัลลบุตรไดคิดวา มิฉะนัน้ เราควรแตงตั้งเสนาสนะ และแจกอาหารแกสงฆ ฯ
[๕๙๑] ครั้นทานพระทัพพมัลลบุตรออกจากที่เรนในเวลาเย็น แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระ
ภาคถึงพุทธสํานัก ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวได กราบทูลวา พระพุทธเจาขา
ขาพระพุทธเจา หลีกเรนอยูใ นที่สงัด ณ ตําบลนี้ ไดเกิดความวิตกแหงใจอยางนีว้ า ขาพระพุทธเจา
แล มีอายุ ๗ ปนับแตเกิด ได ทําใหแจงซึ่งพระอรหัต คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งซึง่ สาวกจะ
บรรลุ ขาพระพุทธเจา ก็ไดบรรลุแลวโดยลําดับทุกอยาง อนึ่งเลา ขาพระพุทธเจาไมมกี รณียกิจอะไร
ที่ยิ่ง ขึ้นไป หรือกรณียกิจทีข่ าพระพุทธเจาทําเสร็จแลว ก็ไมตองกลับสั่งสมอีก ขาพระพุทธเจาควร
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ทําความชวยเหลือสงฆอยางไรหนอ พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจานัน้ คิดตกลงใจวา ถากระไร
ขาพระพุทธเจาควรแตงตั้งเสนาสนะ และแจกอาหาร แกสงฆ ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะแตงตั้ง
เสนาสนะ และแจกอาหารแกสงฆ พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ ทัพพะ ถาเชนนัน้ เธอจงแตงตั้งเสนาสนะ และ
แจกอาหารแกสงฆเถิด ทานพระทัพพมัลลบุตรทูลรับสนอง พระพุทธานุญาตแลว ฯ
สมมติภิกษุแตงตัง้ เสนาสนะเปนตน
[๕๙๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาใน เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงสมมติ
ทัพพมัลลบุตรใหเปนผูแ ตงตัง้ เสนาสนะ และแจกอาหาร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ เบื้องตนพึงขอใหทพั พะรับ ครั้นแลว
ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่ง ของสงฆ ถึงที่แลว สงฆพึง
สมมติทา นพระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงตั้ง เสนาสนะและแจกอาหาร นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติทานพระทัพพมัลลบุตรใหเปนผูแตงตั้ง
เสนาสนะและแจกอาหาร การสมมติทาน พระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแ ตงตั้งเสนาสนะและ
แจกอาหาร ชอบแก ทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ทานพระทัพพมัลลบุตร อันสงฆสมมติใหเปนผูแ ตงตั้ง เสนาสนะและแจกอาหารแลว
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง ความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
[๕๙๓] ก็แล ทานพระทัพพมัลลบุตรอันสงฆสมมติแลว ยอมแตงตัง้ เสนาสนะสําหรับ
หมูภิกษุผูเสมอกันรวมไวเปนพวกๆ คือ ภิกษุเหลาใดทรงพระสูตร ทานก็แตงตั้งเสนาสนะรวม
ภิกษุเหลานั้น ไวแหงเดียวกันดวยประสงควา พวกเธอ จักซักซอมพระสูตรกัน ภิกษุเหลาใดทรง
พระวินัย ทานก็แตงตั้งเสนาสนะรวมภิกษุ เหลานั้นไวแหงเดียวกัน ดวยประสงควา พวกเธอจัก
วินิจฉัยพระวินัยกัน ภิกษุเหลาใดเปนพระธรรมกถึก ทานก็แตงตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไว
แหงเดียวกัน ดวยประสงควา พวกเธอจักสนทนาธรรมกัน ภิกษุเหลาใดไดฌาน ทานก็แตงตั้ง
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เสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหงเดียวกัน ดวยประสงควา พวกเธอจักไมรบกวนกัน ภิกษุเหลาใด
ชอบกลาวดิรัจฉานกถา มีการบํารุงรางกายอยูมาก ทานก็แตงตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหง
เดียวกัน ดวยประสงควา ทานเหลานี้ จักอยูดวยความยินดีแมนี้ ภิกษุเหลาใดมาในเวลาค่ําคืน
ทานก็เขาจตุตถฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ แลวแตงตั้งเสนาสนะสําหรับภิกษุแมเหลานั้น ดวย
แสงสวาง นั้นแล ภิกษุทั้งหลาย ยอมแกลงมาแมเวลาค่ํา ดวยประสงควา พวกเราจักไดดู อิทธิ
ปาฏิหาริยของทานพระทัพพมัลลบุตร ดังนี้ก็มี
ภิกษุเหลานั้นเขาไปหาทานพระทัพพมัลลบุตร แลวพูดอยางนีว้ า พระคุณเจาทัพพะ ขอ
ทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกผม
ทานพระทัพพมัลลบุตรถามภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา ทานปรารถนาที่ไหน ผมจะแตงตั้งที่นั้น
ภิกษุเหลานั้นแกลงกลาวอางที่ไกลๆ วา พระคุณเจาทัพพะ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกผม
ที่ภูเขาคิชฌกูฏ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะ ใหพวกผมที่เหวสําหรับทิ้งโจร ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะ
ใหพวกผมที่กาฬศิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกผมที่ถ้ําสัตตบรรณคูหาขาง
ภูเขาเวภาระ ขอทานจงแตงตัง้ เสนาสนะใหพวกผมที่เงื้อมเขาสัปปโสณฑิกะใกล สีตวัน ขอทานจง
แตงตั้งเสนาสนะใหพวกผมที่ซอกเขาโคมฏะ ขอทานจงแตงตั้ง เสนาสนะใหพวกผมที่ซอกเขา
ติณฑุกะ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกผมที่ ซอกเขากโปตะ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะให
พวกผมที่ตโปทาราม ขอทานจง แตงตั้งเสนาสนะใหพวกผม ที่ชีวกัมพวัน ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะ
ใหพวกผม ที่ มัททกุจฉิมฤคทายวัน
ทานพระทัพพมัลลบุตร จึงเขาจตุตถฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ มีองคุลีสองสวางเดินนํา
หนาภิกษุเหลานั้นไป แมภิกษุเหลานั้นก็เดินตามหลังทาน พระทัพพมัลลบุตรไป ดวยแสงสวางนัน้ แล
ทานพระทัพพมัลลบุตรแตงตั้ง เสนาสนะสําหรับภิกษุเหลานั้น โดยชีแ้ จงอยางนี้วา นี่เตียง นี่ตั่ง นี่
ฟูก นี่หมอน นี่ที่ถายอุจจาระ นี่ที่ถายปสสาวะ นีน่ ้ําฉัน นี่น้ําใช นีไ่ มเทา นี่ระเบียบกติกาสงฆ
ควรเขาเวลานี้ ควรออกเวลานี้ ครั้นแตงตั้งเสนาสนะเพื่อภิกษุเหลานั้น เสร็จแลว กลับมาสูพระ
เวฬุวันวิหารตามเดิม ฯ
เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ
[๕๙๔] ก็โดยสมัยนัน้ แล พระเมตติยะและพระภุมมชกะ เปนพระบวชใหมและมีบุญนอย
เสนาสนะของสงฆชนิดเลว และอาหารอยางเลว ยอม ตกถึงแกเธอทั้งสอง ครั้งนั้น ชาวบานใน
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พระนครราชคฤหชอบถวายเนยใสบางน้ํามันบาง แกงที่มรี สดีๆ บาง ซึ่งจัดปรุงเฉพาะพระเถระ
สวนพระเมตติยะและ พระภุมมชกะ เขาถวายอาหารอยางธรรมดาตามแตจะหาได มีชนิดปลายขาว
มี น้ําสมเปนกับ เวลาหลังอาหารเธอทั้งสองกลับจากบิณฑบาตแลว เทีย่ วถามพวก พระเถระวา ใน
โรงฉันของพวกทานมีอาหารอะไรบาง ขอรับ ในโรงฉันของพวก ทานไมมีอะไรบาง ขอรับ พระเถระ
บางพวกบอกอยางนี้วา พวกเรามีเนยใส น้าํ มัน แกงที่มีรสอรอยๆ สวนพระเมตติยะและพระ
ภุมมชกะพูดอยางนีว้ า พวก ผมไมมีอะไรเลย ขอรับ มีแตอาหารอยางธรรมดาตามที่จะหาได เปน
ชนิด ปลายขาวมีน้ําสมเปนกับ ฯ
[๕๙๕] สมัยตอมา คหบดีผูชอบถวายอาหารที่ดี ถวายภัตตาหารวันละ ๔ ที่แกสงฆเปน
นิตยภัต เขาพรอมดวยบุตรภรรยา อังคาสอยูใกลๆ ในโรงฉัน คนอื่นๆ ยอมถามดวยขาวสุก กับ
ขาว น้ํามัน แกงที่มีรสอรอยๆ
[๕๙๖] คราวนั้น ภัตตุเทสกไดแสดงภัตตาหารของคหบดี ผูชอบถวาย อาหารที่ดี แก
พระเมตติยะและพระภุมมชกะ เพื่อฉันในวันรุงขึ้น ขณะนั้น ทาน คหบดีไปสูอารามดวยกรณียะบาง
อยาง เขาไปหาทานพระทัพพมัลลบุตร นมัสการ แลวนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระทัพพ
มัลลบุตรแสดงธรรมีกถาใหทาน คหบดีผนู ั่งแลว ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ครั้นแลว
คหบดีเรียน ถามวา พระคุณเจาแสดงภัตตาหารเพื่อฉันในวันพรุงนี้ทเี่ รือนของกระผมแกใครขอรับ
ทานพระทัพพมัลลบุตรตอบวา อาตมาแสดงใหแกพระเมตติยะกับพระ ภุมมชกะแลว ขณะนัน้
คหบดีมีความเสียใจวา ไฉนภิกษุลามกจักฉันภัตตาหาร ในเรือนเราเลา แลวไปเรือนสั่งหญิงคนรับใช
ไววา แมสาวใช เจาจงจัดอาสนะ ไวที่ซุมประตู แลวอังคาสภิกษุผูจะมาฉันภัตตาหารในวันพรุงนีด้ วย
ปลายขาว มี น้ําผักดองเปนกับ หญิงคนใชรับคําของคหบดีแลว ครั้งนั้นพระเมตติยะและพระ
ภุมมชกะกลาวแกกันวา คุณ เมื่อวานนี้ทานภัตตุทเทสกแสดงภัตตาหารของคหบดี ใหพวกเรา พรุงนี้
คหบดีพรอมดวยบุตรภรรยาจักอังคาสพวกเราอยูใกลๆ คน อื่นๆ จักถามดวย ขาวสุก กับขาว น้ํามัน
แกงที่มีรสอรอยๆ เพราะความ ดีใจนัน้ แล ตกกลางคืนภิกษุ ๒ รูปนั้นนอนหลับไมเต็มตื่น ครั้น
เวลาเชา พระ เมตติยะและพระภุมมชกะครองอันตรวาสกแลว ถือบาตร จีวรเดินเขาไปยังนิเวศน
ของทานคหบดี หญิงคนรับใชนั้นไดแลเห็นพระเมตติยะและพระภุมมชกะกําลัง เดินมาแตไกล
ครั้นแลวจึงปูอาสนะถวายทีซ่ ุมประตู แลวกลาววา นิมนตนั่ง เจาคะ จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 274
นึกวา ภัตตาหารคงจะยังไมเสร็จเปนแน เขาจึงใหเรานั่งพักที่ซุมประตูกอน ขณะนั้น หญิงคนรับ
ใช ไดนําอาหารปลายขาว ซึ่งมีน้ําผักดองเปนกับเขาไปถวาย พลางกลาววา นิมนตฉันเถิดเจาคะ
ภิ. นองหญิง พวกฉันเปนพระรับนิตยภัต จะ
ญ. ดิฉันทราบวาพระคุณเจาเปนพระรับนิตยภัต เจาคะ แตเมื่อวานนี้เอง ทานคหบดีไดสั่ง
ดิฉันไววา แมสาวใช เจาจงจัดอาสนะไวทซี่ ุมประตู แลวอังคาส ภิกษุผจู ะมาฉันภัตตาหารในวัน
พรุงนี้ดวยปลายขาวมีน้ําผักดองเปนกับ นิมนตฉัน เถิด เจาคะ
พระเมตติยะและพระภุมมชกะพูดกันวา คุณ เมื่อวานนี้เอง ทานคหบดี ไปสูอารามที่สํานัก
พระทัพพมัลลบุตร พวกเราคงถูกพระทัพพมัลลบุตรยุยงใน สํานักคหบดีเปนแน เพราะความเสียใจ
นั้นแล ภิกษุทงั้ สองรูปนั้นฉันไมอิ่ม ครั้น เวลาหลังอาหารกลับจากบิณฑบาตไปสูอาราม เก็บบาตร
จีวรแลว นั่งรัดเขาดวย ผาสังฆาฏิอยูภายนอกซุมประตูอาราม นิ่งอั้น เกอเขิน คอตก กมหนา
ซบเซา ไมพูดจา ฯ
ภิกษุณีเมตติยาไปเยี่ยม
คราวนั้น ภิกษุณีเมตติยาเขาไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะ แลว ไดกลาววา ดิฉัน
ไหว เจาคะ เมือ่ นางกลาวอยางนั้นแลว ภิกษุทั้งสองรูปก็มิได ทักทายปราศรัย แมครั้งที่สอง ... แม
ครั้งที่สาม นางก็ไดกลาววาดิฉันไหว เจาคะ แมครั้งที่สาม ภิกษุทั้งสองรูป ก็มิไดทักทายปราศรัย
ภิกษุณีเมตติยาถามวา ดิฉันผิดตอพระคุณเจาอยางไร ทําไมพระคุณเจา จึงไมทกั ทายปราศรัย
กับดิฉัน
ภิกษุทั้งสองตอบวา ก็จริงอยางนั้นแหละ นองหญิง พวกเราถูกพระ ทัพพมัลลบุตรเบียด
เบียนอยู เธอยังเพิกเฉยได
เม. ดิฉันจะชวยเหลืออยางไร เจาคะ
ภิ. นองหญิง ถาเธอเต็มใจชวย วันนี้พระผูมีพระภาคตองใหพระทัพพมัลลบุตรสึก
เม. ดิฉันจะทําอยางไร ดิฉันสามารถจะชวยเหลือไดดวยวิธีไหน
ภิ. มาเถิดนองหญิง เธอจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค กราบทูลอยางนี้วา กรรมนีไ้ ม
แนบเนียน ไมสมควร ทิศที่ไมมีภัย ไมมจี ัญไร ไมมีอันตราย บัดนี้ กลับมามีภัย มีจัญไร มี
อันตราย ณ สถานที่ไมมีลม บัดนี้กลับมามีลมแรงขึ้น หมอมฉันถูกพระคุณเจาทัพพมัลลบุตรประทุษ
ราย คลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา
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นางรับคําของภิกษุทั้งสอง แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลว ไดยนื อยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลวา พระพุทธเจาขา กรรมนี้ไม แนบเนียน ไมสมควร ทิศที่ไมมีภัย
ไมมีจัญไร ไมมีอันตราย บัดนี้กลับมามีภยั มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานที่ไมมีลม บัดนี้ กลับมา
มีลมแรงขึ้น หมอมฉัน ถูกพระคุณเจาทัพพมัลลบุตรประทุษราย คลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา ฯ
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
[๕๙๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะ เหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกรทัพพะ เธอยังระลึกได
หรือวา เปนผูท ํากรรมตามที่ภิกษุณีนกี้ ลาวหา ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระองคยอมทรง
ทราบวา ขาพระพุทธเจาเปน อยางไร พระพุทธเจาขา
แมครั้งที่สอง พระผูมีพระภาค ...
แมครั้งที่สาม พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกร ทัพพะ เธอยังระลึก
ไดหรือวา เปนผูทํากรรมตามที่ภิกษุณีนกี้ ลาวหา ทานพระ ทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระองคยอม
ทรงทราบวา ขาพระพุทธเจาเปนอยางไร พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกรทัพพะ บัณฑิตยอมไมกลาวแกคํากลาวหาเชนนี้ ถาเธอทําก็จง บอกวาทํา ถาไมได
ทํา ก็จงบอกวาไมไดทํา
ท. พระพุทธเจาขา ตั้งแตขาพระพุทธเจาเกิดมาแลว แมโดยความฝนก็ ยังไมรูจักเสพ
เมถุนธรรม จะกลาวไยถึงเมื่อตื่นอยูเลา
พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุ นั้นแล พวกเธอจง
ใหภกิ ษุณีเมตติยาสึกเสีย และจงสอบสวนภิกษุเหลานี้ ครั้น แลวทรงลุกจากที่ประทับเสด็จเขาพระ
วิหาร ลําดับนัน้ ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุณี เมตติยาสึกแลว จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะไดแถลง
เรื่องนี้กะภิกษุทั้งหลาย วา ทานทั้งหลาย ขอพวกทานอยาใหภิกษุณเี มตติยาสึกเสียเลย นางไมผิด
อะไร พวกผมแคนเคือง ไมพอใจ มีความประสงคจะใหทานพระทัพพมัลลบุตรเคลื่อนจากพรหมจรรย
จึงไดใหนางใสไคล
ภิกษุทั้งหลายถามวา ก็พวกคุณโจททานพระทัพพมัลลบุตร ดวยศีลวิบัติ อันหามูลมิไดหรือ
ภิกษุทั้งสองนั้นรับวา อยางนั้น ขอรับ
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บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระเมตติยะและ
พระภุมมชกะ จึงไดโจททานพระทัพพมัลลบุตรดวยศีลวิบัติอันหา มูลมิไดเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุเมตติยะและ
ภิกษุภุมมชกะโจททัพพมัลลบุตร ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่ง กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหสติวินัยแก ทัพพมัลลบุตรผูถึงความไพบูลยแหง
สติแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี้ ทัพพมัลลบุตรนั้น พึงเขา ไปหาสงฆ หมผา
อุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผแู กกวา นั่งกระหยงประคอง อัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:คําขอสติวินัย
ทานเจาขา ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะนี้ โจทขาพเจาดวยศีลวิบัติ อันไมมีมลู ขาพเจา
นั้นถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอสติวินยั กะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง ...
พึงขอแมครั้งที่สาม ทานเจาขา ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะนี้ โจท ขาพเจาดวยศีลวิบตั ิ
อันไมมีมูล ขาพเจานัน้ ถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอสติ วินยั กะสงฆ แมครั้งที่สาม ฯ
[๕๙๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติ จตุตถกรรมวาจา วา
ดังนี้:กรรมวาจาใหสติวินัย
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุเมตติยะและภิกษุ ภุมมชกะนี้ โจททานพระ
ทัพพมัลลบุตรดวยศีลวิบัติอนั ไมมีมูล ทาน พระทัพพมัลลบุตรเปนผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว
ขอสติวินัยกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหสติวินยั แกทานพระทัพพ
มัลลบุตรผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว นีเ้ ปนญัตติ
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ทานเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะ นี้ โจททานพระ
ทัพพมัลลบุตรดวยศีลวิบัติอนั ไมมีมูล ทานพระทัพพมัลลบุตรเปนผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว
ขอสติวินัยกะสงฆ สงฆให สติวินัยแกทานพระทัพพมัลลบุตร ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว
การ ใหสติวนิ ยั แกทานพระทัพพมัลลบุตร ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผู นั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจง ฟงขาพเจา ภิกษุเมตติยะ
และภิกษุภุมมชกะนี้ โจททานพระทัพพมัลลบุตรดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล ทานพระทัพพมัลลบุตร
เปนผูถึงความ ไพบูลยแหงสติแลว ขอสติวนิ ัยกะสงฆ สงฆใหสติวนิ ัยแกทานพระ ทัพพมัลลบุตร
ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว การใหสติวนิ ัยแกทาน พระทัพมัลลบุตร ผูถึงความไพบูลยแหง
สติแลว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
สติวินัย อันสงฆใหแลวแกทานพระทัพพมัลลบุตร ผูถึงความ ไพบูลยแหงสติแลว
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ ไว ดวยอยางนี้ ฯ
การใหสติวินยั ที่เปนธรรมมี ๕ อยาง
[๕๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การใหสติวนิ ัยที่เปนธรรมมี ๕ อยางนี้ คือ ภิกษุเปนผูหมดจด
ไมตองอาบัติ ๑ ผูอื่นโจทเธอ ๑ เธอขอ ๑ สงฆใหสติวินยั แกเธอ ๑ สงฆพรอมเพรียงกันโดยธรรม
ให ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การใหสติวินยั ที่เปนธรรมมี ๕ อยางนีแ้ ล ฯ
เรื่องพระคัคคะ
[๖๐๐] โดยสมัยนัน้ แล พระคัคคะวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติ ละเมิดกิจอันไมควร
แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวย กาย ภิกษุทั้งหลายโจทพระคัคคะดวย
อาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จงระลึก
อาบัติเห็นปานนี้ เธอ กลาวอยางนีว้ า ทานทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว ผมนั้น
วิกลจริต มีจิตแปรปรวนไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งทีก่ ลาวดวยวาจา
และพยายามทําดวยกาย ผมระลึกอาบัตินั้นไมได ผมหลง ไดทําสิ่งนี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอันเธอ
กลาวอยูแ มอยางนั้น ก็ยังโจทเธออยูตามเดิมวา ทานตอง อาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้
บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลาย จึงไดโจท
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พระคัคคะ ดวยอาบัติที่เธอ วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติ
แลว จง ระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวน เสียแลว
ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะ เปนอันมาก ทั้งที่กลาว
ดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ผมระลึกอาบัตินั้นไมได ผมหลง ไดทําสิ่งนี้แลว ภิกษุทั้งหลาย
ผูอันเธอกลาวอยูแมอยางนั้น ก็ยังโจท เธออยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลวจงระลึกอาบัติเห็นปาน
นี้ แลวกราบทูลเรื่อง นั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทงั้ หลายโจท
ภิกษุคัคคะ ... จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหอมูฬหวินัยแก ภิกษุคคั คะผูหายวิกลจริตแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี้ คัคคะภิกษุนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงค
เฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลว กลาวคําขอ วาดังนี้:คําขออมูฬหวินัย
ทานเจาขา ขาพเจาวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว ขาพเจานั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน
ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวย วาจาและพยายามทําดวยกาย
ภิกษุทั้งหลายโจทขาพเจา ดวยอาบัติพี่ขาพเจาวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดตองแลววา
ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็น ปานนี้ขาพเจากลาวกะภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา ทานทั้งหลาย
ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอัน
ไมควรแก สมณะเปนอันมากทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ผมระลึกอาบัตินั้น ไมได
ผมหลงไดทําสิ่งนี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอันขาพเจากลาวอยูแมอยางนั้นก็ยังโจท ขาพเจาอยูตามเดิมวา
ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ ทานเจาขา ขาพเจานั้น หายวิกลจริตแลว ขออมูฬห
วินัยกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง ...
พึงขอแมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขาพเจาวิกลจริต มีจติ แปรปรวนเสียแลว ขาพเจานั้น
วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปน อันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา
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และพยายามทําดวยกาย ภิกษุทั้งหลายโจทขาพเจาดวย อาบัติที่ขาพเจาวิกลจริต มีจิตแปรปรวน
ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติ แลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ ขาพเจากลาวกะภิกษุ
เหลานั้นอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน
ไดประพฤติ ละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย
ผมระลึกอาบัตินั้นไมได ผมหลงไดทําสิ่งนี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอันขาพเจากลาว อยูแ มอยางนัน้ ก็ยัง
โจทขาพเจาอยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลวจงระลึกอาบัติเห็น ปานนี้ ทานเจาขา ขาพเจานั้นหาย
วิกลจริตแลวขออมูฬหวินยั กะสงฆ แมครั้งที่สาม ฯ
[๖๐๑] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วา
ดังนี้:กรรมวาจาใหอมูฬหวินัย
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา คัคคะภิกษุนวี้ ิกลจริตมีจิตแปรปรวน เธอวิกลจริต
มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแก สมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา
และพยายามทําดวยกาย ภิกษุ ทั้งหลายโจทคัคคะภิกษุดว ยอาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน
ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกลาวอยางนีว้ า
ทานทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว ผมนัน้ วิกลจริต มีจติ แปรปรวน ได
ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแก สมณะเปนอันมาก ทั้งทีก่ ลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย
ผมระลึก อาบัตินั้นไมได ผมหลง ไดทําสิ่งนี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอันเธอกลาวอยู แมอยางนั้น
ก็ยังโจทเธออยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึก อาบัติเห็นปานนี้ เธอหายวิกลจริตแลว
ขออมูฬหวินัยกะสงฆ ถาความ พรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหอมูฬหวินัยแกคัคคะภิกษุ
ผูหาย วิกลจริตแลว นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา คัคคะภิกษุนวี้ ิกลจริตมีจิต แปรปรวน เธอวิกลจริต
มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอันไม ควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา
และพยายามทําดวยกาย ภิกษุทั้งหลายโจทคัคคะภิกษุดว ยอาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน
ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปาน นี้ เธอกลาวอยางนีว้ า
ทานทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว ผมนัน้ วิกลจริต มีจติ แปรปรวน ไดประพฤติ
ละเมิดกิจอันไมควรแก สมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ผม
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ระลึกอาบัตินนั้ ไมได ผมหลง ไดทําสิ่งนี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอันเธอกลาว อยูแ มอยางนั้น ก็ยัง
โจทเธออยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึก อาบัติเห็นปานนี้ เธอหายวิกลจริตแลว
ขออมูฬหวินัยกะสงฆ สงฆให อมูฬหวินัยแกคัคคะภิกษุผูหายวิกลจริตแลว การใหอมูฬหวินยั
แกคัคคะ ภิกษุผูหายวิกลจริตแลว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูน ิ่ง ไมชอบ แกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
อมูฬหวินัย อันสงฆใหแลวแกคัคคะภิกษุ ผูห ายวิกลจริตแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
ใหอมูฬหวินยั ไมเปนธรรม ๓ หมวด
[๖๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การใหอมูฬหวินยั ไมเปนธรรม ๓ หมวด เปนธรรม ๓ หมวด
นี้ การใหอมูฬหวินยั ไมเปนธรรม ๓ หมวด เปนไฉน
หมวดที่ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองอาบัติ สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุ
รูปเดียว โจทเธอวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกําลัง ระลึก กลาวอยางนี้
วา คุณ ผมตองอาบัติแลว แตระลึกอาบัติเห็นปานนี้ไมได สงฆให อมูฬหวินยั แกเธอ การให
อมูฬหวินยั ไมเปนธรรม ฯ
หมวดที่ ๒
[๖๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนีต้ องอาบัติ สงฆหรือ ภิกษุ ๒-๓ รูป
หรือภิกษุรูปเดียวโจทเธอวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็น ปานนี้ เธอระลึกไดจึงกลาวอยาง
นี้วา คุณ ผมระลึกไดเหมือนความฝน สงฆให อมูฬหวินยั แกเธอ การใหอมูฬหวินัยไมเปนธรรม ฯ
หมวดที่ ๓
[๖๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยตองอาบัติ สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป
หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอหายวิกลจริตแลว
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แตยังทําเปนวิกลจริตวา ผมก็ทําอยางนี้ ทานทั้งหลายก็ทาํ อยางนี้ สิ่งนีค้ วรแกผม สิ่งนี้ควรแมแก
ทานทั้งหลาย สงฆใหอมูฬหวินัยแกเธอ การให อมูฬหวินัยไมเปนธรรม ฯ
การใหอมูฬหวินัยไมเปนธรรม ๓ หมวด เหลานี้
ใหอมูฬหวินยั ไมเปนธรรม ๓ หมวด จบ
__________________
ใหอมูฬหวินยั เปนธรรม ๓ หมวด
หมวดที่ ๑
[๖๐๕] การใหอมูฬหวินัยเปนธรรม ๓ หมวด เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแก สมณะเปนอันมาก ทั้ง
ที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย สงฆ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา
ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอ ระลึกไมไดจึงกลาวอยางนีว้ า คุณ ผมตองอาบัติ
แลวแตระลึกอาบัติเห็นปานนี้ไมได สงฆใหอมูฬหวินัยแกเธอ การใหอมูฬหวินยั เปนธรรม ฯ
หมวดที่ ๒
[๖๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ วิกลจริตมีจติ แปรปรวน ไดประพฤติ
ละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและ พยายามทําดวยกาย สงฆหรือ
ภิกษุ ๒-๓ รูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทเธอวา ทานตอง อาบัติแลวจงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอ
ระลึกไมไดจึงกลาวอยางนี้วา คุณ ผมระลึก ไดคลายความฝน สงฆใหอมูฬหวินยั แกเธอ การให
อมูฬหวินยั เปนธรรม ฯ
หมวดที่ ๓
[๖๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินยั นี้ วิกลจริต มีจติ แปร ปรวน ไดประพฤติ
ละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและ พยายามทําดวยกาย สงฆหรือภิกษุ
๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทาน ตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอ
วิกลจริต ทําอาการวิกลจริตวา ผมก็ทํา อยางนี้ แมทานทั้งหลายก็ทําอยางนี้ สิ่งนี้ควรแมแกผม
สิ่งนี้ควรแมแกทานทั้งหลาย สงฆใหอมูฬหวินยั แกเธอ การใหอมูฬหวินัยเปนธรรม ฯ
การใหอมูฬหวินยั เปนธรรม ๓ หมวด เหลานี้
ใหอมูฬหวินยั เปนธรรม ๓ หมวด จบ
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ทํากรรมไมตามปฏิญาณ
[๖๐๘] สมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียทํากรรม คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง ปฏิ
สารณียกรรมบาง อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุทั้งหลาย ไมตามปฏิญาณ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจงึ ไดทํากรรมคือ ตัชชนียกรรมบาง นิยส
กรรมบาง ปพพาชนียกรรมบาง ปฏิสารณียกรรมบาง อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุทั้งหลาย ไมตาม
ปฏิญาณเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พระฉัพพัคคีย
ทํากรรม คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง ปพพาชนียกรรมบาง ปฏิสารณียกรรมบาง อุกเขปนีย
กรรมบาง แกภิกษุทั้งหลาย ไมตามปฏิญาณ จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่ง กะภิกษุทงั้ หลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมคือ ตัชชนียกรรมก็ดี นิยสกรรมก็ดี ปพพาชนียกรรมก็ดี ปฏิสารณียกรรม
ก็ดี อุกเขปนียกรรมก็ดี อันภิกษุไมพึงทํา แกภิกษุทั้งหลาย ไมตามปฏิญาณ รูปใดทํา ตองอาบัติ
ทุกกฏ ฯ
ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม
[๖๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การทําตามปฏิญาณที่ไมเปนธรรมอยางนี้แลที่เปนธรรมอยางนี้
การทําตามปฏิญาณไมเปนธรรมอยางไร
ภิกษุตองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทาน
ตองอาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัติปาราชิก ผมตองอาบัติสังฆาทิเสส
สงฆปรับเธอดวยอาบัติสังฆาทิเสส การปรับอยางนี้ ชื่อวา ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม
ภิกษุตองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง
อาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตปิ าราชิก ผมตองอาบัติถุลลัจจัย สงฆ
ปรับเธอดวยอาบัติถุลลัจจัย การปรับอยางนี้ ชื่อวา ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม
ภิกษุตองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง
อาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตปิ าราชิก ผมตองอาบัติปาจิตตีย สงฆปรับ
เธอดวยอาบัตปิ าจิตตีย การปรับอยางนี้ ชือ่ วา ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม
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ภิกษุตองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง
อาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตปิ าราชิก ผมตองอาบัติปาฏิเทสนียะ
สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ การปรับอยางนี้ ชื่อวาทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม
ภิกษุตองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง
อาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตปิ าราชิก ผมตองอาบัติทุกกฏ สงฆปรับ
เธอดวยอาบัตทิ ุกกฏ การปรับอยางนี้ ชื่อวาทําตาม ปฏิญาณไมเปนธรรม
ภิกษุตองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง
อาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตปิ าราชิก ผมตองอาบัติทุพภาสิต สงฆ
ปรับเธอดวยอาบัติทุพภาสิต การปรับอยางนี้ ชื่อวาทําตาม ปฏิญาณไมเปนธรรม
ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสส ...
ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย ...
ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย ...
ภิกษุตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ...
ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ ...
ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง
อาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วาคุณผมมิไดตองอาบัตทิ ุพภาสิต ผมตองอาบัติปาราชิก สงฆ
ปรับเธอดวยอาบัติปาราชิก การปรับอยางนี้ ชื่อวาทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม
ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง
อาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตทิ ุพภาสิต ผมตองอาบัติสังฆาทิเสส
สงฆปรับเธอดวยอาบัติสังฆาทิเสส การปรับอยางนี้ ชื่อวา ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม
ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง
อาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตทิ ุพภาสิต ผมตองอาบัติถุลลัจจัย
สงฆปรับเธอดวยอาบัติถุลลัจจัย การปรับอยางนี้ ชื่อวาทําตาม ปฏิญาณไมเปนธรรม
ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง
อาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตทิ ุพภาสิต ผมตองอาบัติปาจิตตีย สงฆ
ปรับเธอดวยอาบัติปาจิตตีย การปรับอยางนี้ ชื่อวาทําตาม ปฏิญาณไมเปนธรรม
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ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง
อาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตทิ ุพภาสิต ผมตองอาบัติปาฏิเทสนียะ สงฆ
ปรับเธอดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ การปรับอยางนี้ ชื่อวาทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม
ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต สงฆ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา
ทานตองอาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัติ ทุพภาสิต ผมตองอาบัติทุกกฏ
สงฆปรับเธอดวยอาบัติทกุ กฏ การปรับอยางนี้ ชื่อวาทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม ฯ
ทําตามปฏิญาณเปนธรรม
[๖๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การทําตามปฏิญาณเปนธรรมอยางไร
ภิกษุตองอาบัติปาราชิก สงฆ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง
อาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา ถูกละ คุณ ผมตองอาบัติปาราชิก สงฆปรับเธอดวยอาบัติ
ปาราชิก การปรับอยางนี้ ชือ่ วาทําตามปฏิญาณ เปนธรรม
ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสส ...
ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย ...
ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย ...
ภิกษุตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ...
ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ ...
ภิกษุตองอาบัติทุพภาษิต สงฆ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา
ทานตองอาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา ถูกละคุณ ผมตองอาบัติ ทุพภาสิต สงฆปรับเธอดวย
อาบัติทุพภาสิต การปรับ อยางนี้ ชื่อวาทําตาม ปฏิญาณเปนธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ทําตามปฏิญาณเปนธรรม ฯ
ระงับอธิกรณดวยเยภุยยสิกา
[๖๑๑] สมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ ถึงความวิวาทกัน
ในทามกลางสงฆ กลาวทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู ไมอาจเพื่อระงับอธิกรณนั้นได จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหระงับอธิกรณเห็น
ปานนี้ดว ยเยภุยยสิกา พึงสมมติ ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูใหจับฉลาก คือ:-

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 285
๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. รูจักฉลากที่จับแลวและยังไมจับ
ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุกอน ครัน้ แลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ
พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติ
ภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูใหจับฉลาก นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชอื่ นี้ให เปนผูใหจับฉลาก การ
สมมติภิกษุมีชอื่ นี้ใหเปนผูใหจับฉลาก ชอบ แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้น พึงพูด
ภิกษุมีชื่อนี้อันสงฆสมมติแลวใหเปนผูใ หจับฉลาก ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
การจับฉลากไมเปนธรรม ๑๐ อยาง
[๖๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การจับฉลากไมเปนธรรม ๑๐ อยาง เปน ธรรม ๑๐ อยาง เหลานี้
การจับฉลากไมเปนธรรม ๑๐ อยาง เปนไฉน คือ:๑. อธิกรณเปนเรื่องเล็กนอย
๒. ไมลุกลามไปไกล
๓. ภิกษุพวกนั้นระลึกไมไดเอง และพวกอืน่ ก็ใหระลึกไมได
๔. รูวา อธรรมวาทีมากกวา
๕. รูวา ไฉน อธรรมวาทีพึงมีมากกวา
๖. รูวา สงฆจักแตกกัน
๗. รูวา ไฉน สงฆพึงแตกกัน
๘. อธรรมวาทีภกิ ษุจับโดยไมเปนธรรม
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๙. อธรรมวาทีภกิ ษุจับเปนพวกๆ
๑๐. ไมจบั ตามความเห็น
การจับฉลากไมเปนธรรม ๑๐ อยาง เหลานี้ ฯ
การจับฉลากเปนธรรม ๑๐ อยาง
[๖๑๓] การจับฉลากเปนธรรม ๑๐ อยาง เปนไฉน คือ:๑. อธิกรณไมใชเรื่องเล็ก
๒. ลุกลามไปไกล
๓. ภิกษุพวกนั้นระลึกได และพวกอืน่ ก็ใหระลึกได
๔. รูวา ธรรมวาทีมากกวา
๕. รูวา ไฉนธรรมวาทีพึงมีมากกวา
๖. รูวา สงฆจักไมแตกกัน
๗. รูวา ไฉนสงฆไมพึงแตกกัน
๘. ธรรมวาทีภกิ ษุจับโดยธรรม
๙. ธรรมวาทีภกิ ษุพรอมเพรียงกันจับ
๑๐. จับตามความเห็น
การจับฉลากเปนธรรม ๑๐ อยาง เหลานี้ ฯ
สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรม
[๖๑๔] สมัยนั้นแล พระอุปวาฬถูกซักถามถึงอาบัติ ในทามกลางสงฆ ปฏิเสธแลวปฏิญาณ
ปฏิญาณแลวปฏิเสธ ใหการกลับไปกลับมา กลาวเท็จทั้งรู อยู บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระอุปวาฬถูกซักถามถึงอาบัติในทามกลางสงฆ จึงไดปฏิเสธ
แลวปฏิญาณ ปฏิญาณ แลวปฏิเสธ ใหการกลับไปกลับมา กลาวเท็จทั้งรูอยูเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคๆ ทรงสอบถามภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ
อุปวาฬถูกซักถามถึงอาบัติในทามกลางสงฆ ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณ แลวปฏิเสธ ใหการ
กลับไปกลับมา กลาวเท็จทั้งรูอยู จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
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พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะ ภิกษุทงั้ หลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงทําตัสสปาปยสิกากรรม ๑- แกภกิ ษุอุปวาฬ
ก็แล สงฆพึงทําอยางนี้ พึงโจทภิกษุอปุ วาฬกอน ครัน้ แลวพึงใหเธอ ใหการ แลวพึง
ปรับอาบัติ ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถพึงประกาศใหสงฆ ทราบ ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา
วาดังนี:้ กรรมวาจาทําตัสสปาปยสิกากรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุปวาฬนี้ถูกซักถาม ถึงอาบัติในทามกลางสงฆ
ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณแลวปฏิเสธ ใหการกลับไปกลับมา กลาวเท็จทั้งรูอยู ถาความ
พรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว สงฆพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุอุปวาฬ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุปวาฬนี้ถูกซักถามถึง อาบัติในทามกลางสงฆ
ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณแลวปฏิเสธ ใหการกลับไปกลับมา กลาวเท็จทั้งรูอยู สงฆทํา
ตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุอุปวาฬ การทําตัสสปาบี่ยสิกากรรมแกภิกษุอุปวาฬ ชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
ตัสสปาปยสิกากรรมอันสงฆทําแลวแกภิกษุอุปวาฬ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
ตัสสปาปยสิกากรรมเปนธรรม ๕ อยาง
[๖๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การทําตัสสปาปยสิกากรรมเปนธรรม ๕ อยางนี้ คือ:๑. ภิกษุเปนผูไมสะอาด
๒. เปนอลัชชี
๓. เปนผูถูกโจท
๔. สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมแกเธอ
๕. สงฆพรอมเพรียงกันทําโดยธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การทําตัสสปาปยสิกากรรมเปนธรรม ๕ อยางนี้แล ฯ
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ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๖๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรมไม
เปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ไม สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทํา
ไมตามปฏิญาณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปน กรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี
หมวดที่ ๒
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอ ง อาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัตมิ ิใชเปน
เทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๓
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลว ทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลว
ทํา ๑ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๔
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ทํา โดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน
วรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
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หมวดที่ ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมสอบถามกอน แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑
สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๖
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําไมตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน
วรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๗
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอ ง อาบัติ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑
สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๘
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติมิ ใชเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยไม
เปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๙
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติที่ แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑
สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
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หมวดที่ ๑๐
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลว ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ
เปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๑๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมใหจาํ เลยใหการ กอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑
สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๑๒
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมไมเปน
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติกอน แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑
สงฆเปนวรรคทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปนกรรมไมเปนธรรม
ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ
ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ
____________
ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด
หมวดที่ ๑
[๖๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอน แลวทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปน กรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว
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หมวดที่ ๒
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปน
ธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา เพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑
ทําเพราะอาบัติยังมิไดแสดง ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๓
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปน
ธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ใหจําเลย ใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับ
อาบัติแลวทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๔
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปน
ธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปน
ธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทํา โดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง
กันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๖
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปน
ธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดย ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกัน
ทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
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หมวดที่ ๗
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปน
ธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา โดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง
กันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๘
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปน
ธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆ
พรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๙
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปน
ธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติยังมิไดแสดง ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆ
พรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๑๐
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปน
ธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดย ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกัน
ทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
หมวดที่ ๑๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรม
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆ
พรอมเพรียงกันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...
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หมวดที่ ๑๒
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอนื่ อีก เปนกรรมเปน
ธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ปรับอาบัติกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง
กันทํา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ ล เปน กรรมเปนธรรม
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ
ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ
____________
ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด
หมวดที่ ๑
[๖๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปย
สิกากรรม คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ วิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณ
ในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ เปนผูคลุกคลีกับคฤหัสถ
ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงทํา ตัสสปาปยสิกากรรม ฯ
หมวดที่ ๒
[๖๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อสงฆ จํานงพึงทํา
ตัสสปาปยสิกากรรม คือ เปนผูมีศีลวิบัติในอธิศีล ๑ เปนผูมีอาจารวิบัตใิ นอัธยาจาร ๑ เปนผูมี
ทิฐิวิบัติในอติทิฐิ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงทํา ตัสสปาปยสิกากรรม ฯ
หมวดที่ ๓
[๖๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เมื่อ สงฆจํานงพึงทํา
ตัสสปาปยสิกากรรม คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียน พระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงทํา ตัสสปาปยสิกากรรม ฯ
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หมวดที่ ๔
[๖๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม แกภกิ ษุ ๓ รูป คือ
รูปหนึ่งเปนผูก อความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ
รูปหนึ่งเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มี มรรยาทไมสมควร รูปหนึ่งคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการ
คลุกคลีอันไมสมควร
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม แกภิกษุ ๓ รูปนีแ้ ล ฯ
หมวดที่ ๕
[๖๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม แกภกิ ษุ ๓ รูป แม
อื่นอีก คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศลี วิบัติในอธิศลี รูปหนึ่งเปนผูมี อาจารวิบัติในอัธยาจาร รูปหนึ่งเปนผูม ี
ทิฐิวิบัติในอติทิฐิ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม แกภิกษุ ๓ รูปนีแ้ ล ฯ
หมวดที่ ๖
[๖๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมแก ภิกษุ ๓ รูป แม
อื่นอีก คือ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา รูปหนึ่งกลาวติเตียน พระธรรม รูปหนึ่งกลาวติเตียน
พระสงฆ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภกิ ษุ ๓ รูป นี้แล ฯ
ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด จบ
____________
วัตร ๑๘ ขอ
[๖๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมแลวนั้น ตองประพฤติ
ชอบ วิธีประพฤติชอบในตัสสปาปยสิกากรรมนั้น ดังตอไปนี้:๑. ไมพึงใหอุปสมบท
๒. ไมพึงใหนิสัย
๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏ ฐาก
๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี
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๕. แมไดรับสมมติไวแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี
๖. สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมเพราะอาบัติใด ไมพงึ ตองอาบัตินั้น
๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้
๙. ไมพึงติกรรม
๑๐. ไมพงึ ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
๑๑. ไมพงึ หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ
๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ
๑๓. ไมพงึ ทําการไตสวน
๑๔. ไมพงึ เริ่มอนุวาทาธิกรณ
๑๕. ไมพงึ ใหภกิ ษุอนื่ ทําโอกาส
๑๖. ไมพงึ โจทภิกษุอื่น
๑๗. ไมพงึ ใหภกิ ษุอนื่ ใหการ
๑๘. ไมพงึ ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูกนั ในอธิกรณ
คราวนั้น สงฆไดทําตัสสปาปยสิกากรรมแกพระอุปวาฬแลว ฯ
ภิกษุกอการวุนวาย
[๖๒๕] สมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู
ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาว ดวยวาจา และพยายามทําดวยกาย
ครั้งนั้น พวกเธอคิดวา พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประ
พฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะ เปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ถาพวก
เราจักปรับกัน ดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้น จะพึงเปนไปเพื่อความรุนแรง เพื่อความรายกาจ
เพื่อความแตกกันก็ได พวกเราจะพึงปฏิบตั ิอยางไรหนอ แลวกราบทูล เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พุทธานุญาตใหระงับอธิกรณดวยติณวัตถารกะ
พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:[๖๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุในธรรมวินยั นี้ เกิดความบาดหมาง เกิดความ
ทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปน อันมาก ทั้งที่กลาวดวย
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วาจาและพยายามทําดวยกาย ถาพวกเธอในหมูนั้นคิดอยางนี้ วา พวกเราเกิด ความบาดหมาง เกิด
ความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติ ละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาว
ดวยวาจาและพยายามทําดวย กาย ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึง
เปนไปเพื่อความ รุนแรง เพือ่ ความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหระงับอธิกรณเห็นปานนัน้ ดวยติณวัตถารกะ ฯ
วิธีระงับ
[๖๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงระงับอยางนี้:ภิกษุทกุ ๆ รูปพึงประชุมในที่แหงเดียวกัน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศให
สงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติกรรมวาจาระงับอธิกรณดวยติณวัตถารกะ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ
ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควร แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา
และพยายามทําดวยกาย ถา พวกเราจักใหปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึง
เปนไป เพื่อความรุนแรง เพือ่ ความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ถาความ พรอมพรัง่ ของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงระงับอธิกรณนี้ดว ยติณวัตถารกะ เวนอาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติเนื่อง
ดวยคฤหัสถ
บรรดาภิกษุฝายเดียวกัน ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหฝายของ ตนทราบดวยคณะ
ญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้ คณะญัตติกรรมวาจา
ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึง
ความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควร แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและ
พยายามทําดวยกาย ถา พวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป
เพื่อ ความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ถาความ พรอมพรั่งของทาน
ทั้งหลายถึงที่แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทาน ทั้งหลาย และอาบัติของตนในทามกลาง
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สงฆดวยติณวัตถารกะ เวน อาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแก
ทาน ทั้งหลาย และเพื่อประโยชนแกตน ฯ
[๖๒๘] ลําดับนั้น บรรดาภิกษุฝายเดียวกันอีกพวกหนึง่ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึง
ประกาศใหฝายของตนทราบดวยคณะญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:คณะญัตติกรรมวาจา
ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึง
ความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควร แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและ
พยายามทําดวยกาย ถา พวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป
เพื่อความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ถาความ พรอมพรั่งของทาน
ทั้งหลายถึงที่แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทาน ทั้งหลาย และอาบัติของตน ในทามกลาง
สงฆดวยติณวัตถารกะ เวน อาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแก
ทาน ทั้งหลาย และเพื่อประโยชนแกตน ฯ
[๖๒๙] บรรดาภิกษุฝายเดียวกัน ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ ใหสงฆทราบดวย
ญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี:้ ญัตติทุติยกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ
ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควร แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา
และพยายามทําดวยกาย ถา พวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพือ่
ความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ถาความ พรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทานเหลานี้ และอาบัติของตน ในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ
เวนอาบัติที่มี โทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแกทานเหลานี้ และเพื่อ
ประโยชนแกตน นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึง
ความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควร แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา และ
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พยายามทําดวยกาย ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป
เพื่อความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ขาพเจา แสดงอาบัติของทาน
เหลานี้ และอาบัติของตน ในทามกลางสงฆดวย ติณวัตถารกะ เวนอาบัตทิ ี่มีโทษหนัก เวน
อาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแกทานเหลานี้ และเพื่อประโยชนแกตน การแสดง
อาบัติเหลานี้ของพวกเรา ในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ เวน อาบัตทิ ี่มีโทษหนัก เวน
อาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงพูด
อาบัติเหลานี้ของพวกเราเวนอาบัติทมี่ ีโทษหนัก เวนอาบัติ เนื่องดวยคฤหัสถ ขาพเจา
แสดงแลวในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้
ไว ดวยอยางนี้ ฯ
[๖๓๐] ลําดับนั้น บรรดาภิกษุฝายเดียวกันอีกพวกหนึง่ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึง
ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:ญัตติทุติยกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึง
ความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควร แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและ
พยายามทําดวยกาย ถา พวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป
เพื่อความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ถาความ พรอมพรั่งของสงฆถึงที่
แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทานเหลานี้ และอาบัติของตนในทามกลางสงฆดวยติณวัต
ถารกะ เวนอาบัติที่มี โทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแกทานเหลานี้ และ
เพื่อประโยชนแกตน นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึง
ความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควร แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและ
พยายามทําดวยกาย ถา พวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป
เพื่อ ความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ขาพเจา แสดงอาบัติของทาน
เหลานี้ และอาบัติของตนในทามกลางสงฆ ดวย ติณวัตถารกะ เวนอาบัติที่มีโทษหนัก เวน
อาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแกทานเหลานี้ และเพื่อประโยชนแกตน การแสดง
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อาบัติเหลานี้ของพวกเราในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ เวนอาบัติ ที่มีโทษหนัก เวนอาบัติ
เนื่องดวยคฤหัสถ ชอบแกทานผูใด ทานผู นั้นพึงเปนผูนงิ่ ไมชอบแกทา นผูใด ทานผูน ั้น
พึงพูด
อาบัติเหลานี้ของพวกเรา เวนอาบัติทมี่ ีโทษหนัก เวนอาบัติ เนื่องดวยคฤหัสถ ขาพเจา
แสดงแลวในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความ
นี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
[๖๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุเหลานั้นเปน ผูออกแลวจาก
อาบัติเหลานั้น เวนอาบัติที่มโี ทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ เวนผูแสดงความเห็นแยง
เวนผูไมไดอยูใ นที่นั้น ฯ
อธิกรณ
[๖๓๒] โดยสมัยนัน้ แล พวกภิกษุววิ าทกับพวกภิกษุณีบาง พวกภิกษุณี วิวาทกับพวกภิกษุ
บาง ฝายพระฉันนะเขาแทรกแซงพวกภิกษุณี แลววิวาทกับ พวกภิกษุ ใหถือฝายภิกษุณี บรรดาภิกษุที่
เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉันนะจึงไดเขาแทรกแซงพวกภิกษุณี
แลววิวาทกับพวกภิกษุ ใหถือฝายภิกษุณีเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ทรงสอบถาม ภิกษุทั้งหลายวา ขาววา ภิกษุฉันนะเขาแทรกแซงพวกภิกษุณี แลววิวาทกับพวกภิกษุ
ใหถือฝายภิกษุณี จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียน ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่ง กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิกรณ ๔ นี้ คือ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ ฯ
อธิกรณ ๔ อยาง
๑. วิวาทาธิกรณ
[๖๓๓] ในอธิกรณ ๔ อยางนั้น วิวาทาธิกรณ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ
ทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมวิวาทกันวา
๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม
๒. นี้เปนวินัย นี้ไมเปนวินัย
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๓. นี้พระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว นี้พระตถาคตเจาไมไดตรัสภาษิตไว
๔. นี้พระตถาคตเจาทรงประพฤติมา นีพ้ ระตถาคตเจาไมไดทรงประพฤติมา
๕. นี้พระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว นี้พระตถาคตเจาไมไดทรงบัญญัติไว
๖. นี้เปนอาบัติ นี้ไมเปนอาบัติ
๗. นี้เปนอาบัติเบา นี้เปนอาบัติหนัก
๘. นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ นี้เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได
๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง ความ กลาวตางกัน ความ
กลาวประการอื่น การพูดเพือ่ ความกลัดกลุม ใจ ความหมายมั่น ในเรื่องนั้นอันใด นี้เรียกวา
วิวาทาธิกรณ ฯ
๒. อนุวาทาธิกรณ
[๖๓๔] ในอธิกรณ ๔ อยางนั้น อนุวาทาธิกรณ เปนไฉน ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย อนึง่
ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมโจทภิกษุดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐวิ บิ ัติ หรืออาชีววิบัติ การ
โจท การกลาวหา การฟองรอง การประทวง ความเปนผูคลอยตาม การทําความอุตสาหะโจทก
การตามเพิ่มกําลังให ในเรื่อง นั้นอันใด นีเ้ รียกวาอนุวาทาธิกรณ ฯ
๓. อาปตตาธิกรณ
[๖๓๕] ในอธิกรณ ๔ อยางนั้น อาปตตาธิกรณ เปนไฉน อาบัติทั้ง ๕ กอง ชื่ออาปตตา
ธิกรณ อาบัติทงั้ ๗ กอง ชื่ออาปตตาธิกรณ นี้เรียกวา อาปตตาธิกรณ ฯ
๔. กิจจาธิกรณ
[๖๓๖] ในอธิกรณ ๔ อยางนั้น กิจจาธิกรณ เปนไฉน ความเปน หนาที่ ความเปน
กรณียแ หงสงฆอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกวา
กิจจาธิกรณ ฯ
อธิกรณ ๔ อยาง จบ
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มูลแหงวิวาทาธิกรณ
[๖๓๗] อะไรเปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ รากแหงการเถียงกัน ๖ อยาง เปนมูลแหงวิวาทา
ธิกรณ รากแหงอกุศลทั้ง ๓ เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ รากแหง กุศลทั้ง ๓ เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ
รากแหงการเถียงกัน ๖ อยาง เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมกั โกรธ เปนผูถือโกรธ ภิกษุทมี่ ักโกรธ
ถือโกรธนั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา ใน พระธรรม ในพระสงฆอยู ยอมไมทํา
ใหบริบูรณ แมในสิกขา ภิกษุที่ไมมีความ เคารพ ยําเกรง ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระ
สงฆ แมในสิกขาก็ไมทํา ใหบริบูรณนั้น ยอมยังวิวาทใหเกิดในสงฆ การวิวาทยอมเปนไปเพื่อความ
ไมเกื้อ กูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความ ไมเกื้อกูล
เพื่อทุกขแกเทพยดาและมนุษย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถาพวกเธอเล็งเห็น รากแหงการเถียงกันเห็นปานนี้
ทั้งภายในและภายนอกได พวกเธอในบริษทั นั้น พึงพยายามละรากแหงการเถียงกันอันลามกนั้น
แหละเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็น รากแหงการเถียงกันเห็นปานนี้ ทั้งภายในและภายนอก พวกเธอ
ในบริษัทนัน้ พึง ปฏิบัติเพื่อความยืดยาวไป แหงรากแหงการเถียงกันอันลามกนั้นแหละ ความละราก
แหงการเถียงกันอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้ ความยืดเยื้อแหงรากแหงการ เถียงกันอันลามกนั้น
ยอมมีตอไปดวยอยางนี้ ฯ
[๖๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูลบหลูตีเสมอ ทาน ...
ภิกษุเปนผูมีปรกติอิสสา ตระหนี่ ...
ภิกษุเปนผูอวดดี เจามายา ...
ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด ...
ภิกษุเปนผูถือแตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดยาก ภิกษุผูที่ถือแตความเห็น
ของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดยากนั้น ยอม ไมมีความเคารพ ยําเกรง ในพระศาสดา ใน
พระธรรม ในพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณแมในสิกขา ภิกษุผูไมมีความเคารพ ยําเกรง
ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมยังวิวาทใหเกิด
ในสงฆ การวิวาทยอมเปนไปเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุข แกชนมาก เพื่อความ
พินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทพยดา และมนุษย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวก
เธอเล็งเห็นรากแหงการเถียงกันเห็นปานนี้ ทั้งภายในและภายนอกได พวกเธอในบริษัทนั้นพึง
พยายามละรากแหงการเถียงกัน อันลามกนั้นแหละเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นรากแหงการเถียงกัน
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เห็นปานนี้ ทั้ง ภายในและภายนอก พวกเธอในบริษัทนัน้ พึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแหงรากแหง
การเถียงกันอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้ ความยืดเยือ้ แหงรากแหงการเถียงกันอันลามกนั้น
ยอมมีตอไปดวยอยางนี้ รากแหงการวิวาท ๖ อยางนี้ เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ ฯ
อกุศลมูล ๓
[๖๓๙] รากแหงอกุศล ๓ เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ เปนไฉนดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายใน
ธรรม
วินัยนี้ มีจิตโลภวิวาทกัน มีจติ โกรธวิวาทกัน มีจิตหลงวิวาทกันวา
๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม
๒. นี้เปนวินัย นี้ไมเปนวินัย
๓. นี้พระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว นี้พระตถาคตเจาไมไดตรัสภาษิตไว
๔. นี้พระตถาคตเจาทรงประพฤติมา นีพ้ ระตถาคตเจาไมไดทรงประพฤติมา
๕. นี้พระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว นี้พระตถาคตเจาไมไดทรงบัญญัติไว
๖. นี้เปนอาบัติ นี้ไมเปนอาบัติ
๗. นี้เปนอาบัติเบา นี้เปนอาบัติหนัก
๘. นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ นี้เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได
๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ
รากแหงอกุศล ๓ อยางนี้ เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ ฯ
กุศลมูล ๓
[๖๔๐] รากแหงกุศล ๓ เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ เปนไฉน ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ก็ภิกษุ
ทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ มีจิตไมโลภวิวาทกัน มีจิตไมโกรธวิวาทกัน มีจติ ไมหลงวิวาทกันวา
๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม ...
๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ
รากแหงกุศล ๓ อยางนี้ เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ ฯ
มูลแหงอนุวาทาธิกรณ
[๖๔๑] อะไรเปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ รากแหงการโจท ๖ อยาง เปนมูลแหงอนุวาทา
ธิกรณ รากแหงอกุศลทั้ง ๓ เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ รากแหงกุศลทั้ง ๓ เปนมูลแหงอนุวาทา
ธิกรณ แมกายก็เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ แมวาจาก็เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ ฯ
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[๖๔๒] รากแหงการโจท ๖ อยาง เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูม ักโกรธ ถือโกรธ ภิกษุที่มกั โกรธ ถือโกรธนั้น ยอมไมมคี วามเคารพ
ยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบรู ณแมในสิกขา ภิกษุทไี่ ม
เคารพยําเกรงใน พระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอม
ยังการโจทกันใหเกิดในสงฆ การโจทยอมเปนไปเพื่อความไมเกื้อกูลแกชน มาก เพื่อไมเปนสุขแก
ชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทพยดาและมนุษย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ถาพวกเธอเล็งเห็นรากแหงการ โจทกันเห็นปานนี้ ทั้งภายในและภายนอกได พวกเธอใน
บริษัทนั้น พึงพยายาม ละรากแหงการโจทกันอันลามกนั้นแหละเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นรากแหง
การโจทกันเห็นปานนี้ ทั้งภายในและภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแหง
ราก แหงการโจทกันอันลามกนั้นแหละ ความละรากแหงการโจทกันอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้
การยืดเยื้อแหงรากแหงการโจทกันอันลามกนั้น ยอมมีตอ ไปดวยอยางนี้ ฯ
[๖๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูลบหลูตีเสมอทาน ...
ภิกษุเปนผูมีปรกติอิสสา ตระหนี่ ...
ภิกษุเปนผูอวดดี เจามายา ...
ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด ...
ภิกษุเปนผูถือแตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดยาก ภิกษุที่ถือแตความเห็น
ของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดยากนั้น ยอมไมมีความ เคารพยําเกรงในพระศาสดา ในพระ
ธรรม ในพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณ แมในสิกขา ภิกษุทไี่ มมีความเคารพยําเกรง
ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ อยู แมในสิกขา ก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมยังการ
โจทกันใหเกิดในสงฆ การ โจทกันยอมเปนไปเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชน
มากเพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทพยดาและมนุษยดกู รภิกษุ
ทั้งหลาย ถาพวกเธอเล็งเห็นรากแหงการโจทกันเห็นปานนี้ ทั้งภายใน และภายนอกได พวกเธอใน
บริษัทนั้น พึงพยายามและรากแหงการโจทกันอันลามกนั้นแหละเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นรากแหง
การโจทกันเห็นปานนี้ ทั้งภายใน และภายนอก พวกเธอในบริษัทนัน้ พึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อ
แหงรากแหงการโจทกันอันลามกนั้นแหละ ความละรากแหงการโจทกันอันลามกนั้นยอมมีดวย
อยางนี้ ความยืดเยื้อแหงรากแหงการโจทกันอันลามกนั้น ยอมมีตอไปดวยอยางนี้
รากแหงการโจทกัน ๖ อยางนี้ เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ ฯ
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อกุศลมูล ๓
[๖๔๔] อกุศลมูล ๓ อยาง เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมมีจิตโลภโจท ยอมมีจติ โกรธโจทยอมมีจิตหลงโจทภิกษุ ดวย
ศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐวิ ิบัติ หรืออาชีววิบตั ิ อกุศลมูล ๓ อยางนี้ เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ ฯ
กุศลมูล ๓
[๖๔๕] กุศลมูล ๓ อยาง เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมมีจิตไมโลภโจท ยอมมีจติ ไมโกรธโจท ยอมมีจิตไมหลงโจทภิกษุ
ดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐวิ บิ ัติ หรือ อาชีววิบัติ กุศลมูล ๓ อยางนี้ เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ ฯ
กาย
[๖๔๖] อนึ่ง กาย เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ เปนไฉน ภิกษุบางรูปในธรรมวินยั นี้
เปนผูมีผิวพรรณนารังเกียจ ไมนาดู มีรูปรางเล็ก มีอาพาธมากเปนคนบอด งอย กระจอก หรือ
อัมพาต ภิกษุทงั้ หลายยอมโจทภิกษุนั้น ดวย กายใด กายนี้ เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ ฯ
วาจา
[๖๔๗] อนึ่ง วาจา เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ เปนไฉน ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้
เปนคนพูดไมดี พูดไมชดั พูดระราน ภิกษุทั้งหลายยอมโจทภิกษุนั้น ดวยวาจาใด วาจานี้ เปน
มูลแหงอนุวาทาธิกรณ ฯ
มูลแหงอาปตตาธิกรณ
[๖๔๘] อะไรเปนมูลแหงอาปตตาธิกรณ
สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง เปนมูลแหงอาปตตาธิกรณ คือ:๑. อาบัติเกิดทางกาย ไมใชทางวาจา ไมใชทางจิต ก็มี
๒. อาบัตเิ กิดทางวาจา ไมใชทางกาย ไมใชทางจิต ก็มี
๓. อาบัติเกิดทางกายกับวาจา ไมใชทางจิต ก็มี
๔. อาบัติเกิดทางกายกับจิต ไมใชทางวาจา ก็มี
๕. อาบัติเกิดทางวาจากับจิต ไมใชทางกาย ก็มี
๖. อาบัติเกิดทางกาย วาจา และจิต ก็มี
สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยางนี้ เปนมูลแหงอาปตตาธิกรณ ฯ
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มูลแหงกิจจาธิกรณ
[๖๔๙] อะไรเปนมูลแหงกิจจาธิกรณ
สงฆเปนมูลอันหนึ่งแหงกิจจาธิกรณ ฯ
อธิกรณเปนกุศล อกุศล และอัพยากฤต
[๖๕๐] วิวาทาธิกรณเปนกุศล อกุศล อัพยากฤต วิวาทาธิกรณเปนกุศลก็มี เปนอกุศล
ก็มี เปนอัพยากฤตก็มี ฯ
[๖๕๑] บรรดาวิวาทาธิกรณนั้น วิวาทาธิกรณ เปนอกุศล เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ มีจิตเปนอกุศลวิวาทกันวา
๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม ...
๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง การกลาวตางกัน การกลาว
โดยประการอืน่ การพูดเพื่อความกลัดกลุม ใจ ความหมายมั่นในเรื่องนั้น อันใด นี้เรียกวา วิวาทาธิ
กรณเปนอกุศล ฯ
[๖๕๒] บรรดาวิวาทาธิกรณนั้น วิวาทาธิกรณเปนกุศล เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ มีจิตเปนกุศล วิวาทกันวา
๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม ...
๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง การกลาวตางกัน การกลาว
โดยประการอืน่ การพูดเพื่อความกลัดกลุม ใจ ความหมายมั่นในเรื่องนั้นอันใด นี้เรียกวา วิวาทาธิ
กรณเปนกุศล ฯ
[๖๕๓] บรรดาวิวาทาธิกรณนั้น วิวาทาธิกรณเปนอัพยากฤตเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ มีจิตเปนอัพยากฤต วิวาทกันวา
๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม ...
๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 306
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง การกลาวตางกัน การกลาว
โดยประการอืน่ การพูดเพื่อความกลัดกลุม ใจ ความหมายมั่นในเรื่องนั้น อันใด นี้เรียกวา
วิวาทาธิกรณเปนอัพยากฤต ฯ
[๖๕๔] อนุวาทาธิกรณ เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต อนุวาทาธิกรณ เปนกุศลก็มี อกุศล
ก็มี อัพยากฤตก็มี ฯ
[๖๕๕] บรรดาอนุวาทาธิกรณนั้น อนุวาทาธิกรณที่เปนอกุศล เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีจิตเปนอกุศลยอมโจทภิกษุ
ดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐวิ บิ ัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การ
ประทวงความเปนผูคลอยตาม การทําความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มกําลังให ในเรื่องนั้น อันใด
นี้เรียกวา อนุวาทาธิกรณเปนอกุศล ฯ
[๖๕๖] บรรดาอนุวาทาธิกรณนั้น อนุวาทาธิกรณที่เปนกุศล เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีจิตเปนกุศล ยอมโจทภิกษุดวย
ศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐวิ ิบัติ หรืออาชีววิบตั ิ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การประทวง
ความเปนผูคลอยตาม การทําความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มกําลังให ในเรื่องนั้น อันใด นี้เรียกวา
อนุวาทาธิกรณเปนกุศล ฯ
[๖๕๗] บรรดาอนุวาทาธิกรณนั้น อนุวาทาธิกรณที่เปนอัพยากฤต เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีจิตเปนอัพยากฤตยอมโจทภิกษุ
ดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐวิ บิ ัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การ
ประทวงความเปนผูคลอยตาม การทําความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มกําลังให ในเรื่องนั้น อันใด
นี้เรียกวา อนุวาทาธิกรณเปนอัพยากฤต ฯ
[๖๕๘] อาปตตาธิกรณเปนอกุศล อัพยากฤต อาปตตาธิกรณเปนอกุศลก็มี อัพยากฤตก็มี
อาปตตาธิกรณเปนกุศลไมมี ฯ
[๖๕๙] บรรดาอาปตตาธิกรณนั้น อาปตตาธิกรณที่เปนอกุศล เปนไฉน
ภิกษุรูอยู เขาใจอยู จงใจ ฝาฝน ละเมิดอาบัติ ใด นี้เรียกวา อาปตตาธิกรณเปนอกุศล
บรรดาอาปตตาธิกรณนนั้ อาปตตาธิกรณที่เปนอัพยากฤต เปนไฉน
ภิกษุไมรู ไมเขาใจ ไมจงใจ ไมฝาฝน ละเมิดอาบัติ ใด นี้เรียกวา อาปตตาธิกรณเปนอัพยากฤต ฯ
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[๖๖๐] กิจจาธิกรณเปนกุศล อกุศล อัพยากฤต กิจจาธิกรณเปนกุศลก็มี อกุศลก็มี
อัพยากฤตก็มี ฯ
[๖๖๑] บรรดากิจจาธิกรณนั้น กิจจาธิกรณที่เปนอกุศล เปนไฉน
สงฆมีจิตเปนอกุศล ทํากรรมอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรมญัตติทุติยกรรม
ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกวา กิจจาธิกรณเปนอกุศล ฯ
[๖๖๒] บรรดากิจจาธิกรณนั้น กิจจาธิกรณที่เปนกุศล เปนไฉน
สงฆมี จิตเปนกุศล ทํากรรมอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุ
ตถกรรม นี้เรียกวา กิจจาธิกรณเปนกุศล ฯ
[๖๖๓] บรรดากิจจาธิกรณนั้น กิจจาธิกรณที่เปนอัพยากฤต เปนไฉน
สงฆมีจิตเปนอัพยากฤต ทํากรรมอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม
ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกวา กิจจาธิกรณเปนอัพยากฤต ฯ
วิวาทาธิกรณ
[๖๖๔] วิวาท เปนวิวาทาธิกรณ วิวาทไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนวิวาท เปนอธิกรณ
ดวยเปนวิวาทดวย วิวาทเปนวิวาทาธิกรณกม็ ี วิวาทไมเปนอธิกรณก็มี อธิกรณไมเปนวิวาทก็มี
เปนอธิกรณดว ยเปนวิวาทดวยก็มี ฯ
[๖๖๕] บรรดาวิวาทนั้น วิวาทที่เปนวิวาทาธิกรณ เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมวิวาทกันวา
๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม ...
๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง ความกลาวตางกัน ความ
กลาวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุมใจ ความหมายมั่น ในเรื่องนั้น อันใด นี้ชื่อวา
วิวาทเปนวิวาทาธิกรณ
บรรดาวิวาทนั้น วิวาทไมเปนอธิกรณ เปนไฉน
มารดาวิวาทกับบุตรบางบุตรวิวาทกับมารดาบาง บิดาวิวาทกับบุตรบาง บุตรวิวาทกับบิดาบาง
พี่ชายวิวาท กับนองชายบาง พี่ชายวิวาทกับนองหญิงบาง นองหญิงวิวาทกับพี่ชายบาง สหายวิวาท
กับสหายบาง นี้ชื่อวา วิวาทไมเปนอธิกรณ
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บรรดาวิวาทนั้น อธิกรณไมเปนวิวาท เปนไฉน
อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ นี้ชื่อวา อธิกรณไมเปนวิวาท
บรรดาวิวาทนั้น อธิกรณ เปนอธิกรณดวยวิวาทดวย เปนไฉน
วิวาทาธิกรณ เปนอธิกรณดว ย เปนวิวาทดวย ฯ
อนุวาทาธิกรณ
[๖๖๖] การโจทเปนอนุวาทาธิกรณ การโจทไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนการโจท เปน
อธิกรณดวยเปนการโจทดวย การโจทเปนอนุวาทาธิกรณก็มีการโจทไมเปนอธิกรณกม็ ี อธิกรณไม
เปนการโจทก็มี เปนอธิกรณดวยเปนการโจทดวยก็มี ฯ
[๖๖๗] บรรดาการโจทนั้น การโจททีเ่ ปนอนุวาทาธิกรณ เปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมโจทภิกษุดว ยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ
ทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การประทวง ความเปนผูคลอยตาม การ
ทําความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มกําลังให ในเรื่องนั้น อันใด นี้ชื่อวา การโจทเปนอนุวาทาธิกรณ
บรรดาการโจทนั้น การโจทที่ไมเปนอธิกรณ เปนไฉน
มารดากลาวหาบุตรบาง บุตรกลาวหามารดาบาง บิดากลาวหาบุตรบาง บุตรกลาวหาบิดาบาง
พี่ชายกลาวหานองชายบาง พี่ชายกลาวหานองหญิงบาง นองหญิงกลาวหาพี่ชายบาง สหายกลาวหา
สหายบาง นี้ชอื่ วา การโจทไมเปนอธิกรณ
บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณที่ไมเปนการโจท เปนไฉน
อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ นี้ชื่อวา อธิกรณไมเปนการโจท
บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณที่เปนอธิกรณดว ย เปนการโจทดวย เปนไฉน
อนุวาทาธิกรณ เปนอธิกรณดว ย เปนการโจทดวย ฯ
อาปตตาธิกรณ
[๖๖๘] อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ อาบัติไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนอาบัติ เปนอธิกรณ
ดวยเปนอาบัตดิ วย อาบัติเปนอาปตตาธิกรณก็มี อาบัติไมเปนอธิกรณกม็ ี อธิกรณไมเปนอาบัติก็มี
เปนอธิกรณดว ยเปนอาบัติดว ยก็มี ฯ
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[๖๖๙] บรรดาอธิกรณนั้น อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ เปนไฉน
อาบัติ ๕ กองเปนอาปตตาธิกรณบาง อาบัติ ๗ กองเปนอาปตตาธิกรณบางนี้ชื่อวา อาบัติ
เปนอาปตตาธิกรณ
บรรดาอธิกรณนั้น อาบัติที่ไมเปนอธิกรณ เปนไฉน
โสดาบัติ สมาบัติ นี้ชื่อวา อาบัติไมเปนอธิกรณ
บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณที่ไมเปนอาบัติ เปนไฉน
กิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ นี้ชื่อวาอธิกรณไมเปนอาบัติ
บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณที่เปนอธิกรณดว ย เปนอาบัติดวย เปนไฉน
อาปตตาธิกรณ เปนอธิกรณดว ย เปนอาบัตดิ วย ฯ
กิจจาธิกรณ
[๖๗๐] กิจเปนกิจจาธิกรณ กิจไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนกิจ เปนอธิกรณดว ยเปน
กิจดวย กิจเปนกิจจาธิกรณก็มี กิจไมเปนอธิกรณก็มี อธิกรณไมเปนกิจก็มี เปนอธิกรณดวยเปน
กิจดวยก็มี ฯ
[๖๗๑] บรรดาอธิกรณนั้น กิจเปนกิจจาธิกรณ เปนไฉน
ความเปนหนาที่ ความเปนกรณียะแหงสงฆอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติ
ทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้ชื่อวา กิจเปนกิจจาธิกรณ
บรรดาอธิกรณนั้น กิจไมเปนอธิกรณ เปนไฉน
กิจที่จะตองทําแกพระอาจารย กิจทีจ่ ะตองทําแกพระอุปชฌายะ กิจที่จะตองทําแกภิกษุผู
เสมออุปชฌายะ กิจทีจ่ ะตองทําแกภกิ ษุผูเสมอพระอาจารย นี้ชื่อวา กิจไมเปนอธิกรณ
บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณไมเปนกิจ เปนไฉน
วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ นี้ชื่อวา อธิกรณไมเปนกิจ
บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณที่เปนอธิกรณดว ยเปนกิจดวย เปนไฉน
กิจจาธิกรณ เปนอธิกรณดวย เปนกิจดวย ฯ
วิวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ ๒ อยาง
[๖๗๒] วิวาทาธิกรณยอมระงับดวยสมถะเทาไร
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วิวาทาธิกรณ ยอมระงับดวยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ บางทีววิ าทาธิ
กรณไมอาศัยสมถะอยางหนึ่ง คือ เยภุยยสิกา พึงระงับดวยสมถะอยางเดียว คือสัมมุขาวินัย
บางทีพึงตกลงกันได สมจริงดังที่ตรัสไววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมวิวาทกันวา
๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม
๒. นี้เปนวินัย นี้ไมเปนวินัย
๓. นี้พระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว นี้พระตถาคตเจาไมไดตรัสภาษิตไว
๔. นี้พระตถาคตเจาทรงประพฤติมา นีพ้ ระตถาคตเจาไมไดทรง ประพฤติมา
๕. นี้พระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว นี้พระตถาคตเจาไมไดทรงบัญญัติไว
๖. นี้เปนอาบัติ นี้ไมเปนอาบัติ
๗. นี้เปนอาบัติเบา นี้เปนอาบัติหนัก
๘. นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ นี้เปนอาบัติไมมีสวนเหลือ
๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกนั้นสามารถระงับอธิกรณนั้นได นี้เรียกวา อธิกรณระงับ
แลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนัน้ มีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ
ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ความพรอมหนาบุคคล
ก็ความพรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวินยั นั้นอยางไร คือ ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาไร
ภิกษุเหลานั้นมาประชุมกัน นําฉันทะของผูควรฉันทะมา ผูอยูพรอมหนากันไมคดั คาน นี้ชื่อวา
ความพรอมหนาสงฆในสัมมุขาวินัยนั้น
ก็ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร คือ อธิกรณ
นั้นระงับโดยธรรม โดยวินยั และโดยสัตถุศาสนใด นี้ชอื่ วา ความพรอมหนาธรรม ความพรอม
หนาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น
ก็ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนัน้ อยางไร คือ โจทกและจําเลย ทั้งสอง เปนคูตอสู
ในคดีอยูพ รอมหนากัน นี้ชอื่ วา ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินยั นั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับอยางนี้ ผูทํารื้อฟนเปนปาจิตตีย ที่รื้อฟน ผูใ หฉันทะ
ติเตียน เปนปาจิตตียที่ติเตียน
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[๖๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเหลานั้นไมสามารถระงับอธิกรณนั้น ในอาวาสนั้นได
พวกเธอพึงไปสูอาวาสที่มีภกิ ษุมากกวา หากพวกเธอกําลังไปสู อาวาสนั้น สามารถระงับอธิกรณได
ในระหวางทาง นี้เรียกวา อธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น
มีอะไรบาง มีความพรอม หนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ความพรอมหนา
บุคคล
ก็ความพรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวินยั นั้นอยางไร คือ ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาไร
ภิกษุเหลานั้นมาประชุมกัน นําฉันทะของผูควรฉันทะมา ผูอยู พรอมหนากันไมคัดคาน นี้ชื่อวา
ความพรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวินัยนั้น
ก็ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร คือ อธิกรณนั้น
ระงับโดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสนใด นี้ชื่อวา ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนา
วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น
ก็ความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวินัยนัน้ อยางไร คือโจทกและจําเลย ทั้งสอง เปนคู
ตอสูในคดีอยูพ รอมหนากัน นี้ชื่อวา ความพรอมหนาบุคคล ใน สัมมุขาวินัยนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอธิกรณระงับอยางนี้ ผูทํารื้อฟน เปนปาจิตตีย ที่รื้อฟน ผูใ หฉันทะ
ติเตียน เปนปาจิตตียที่ติเตียน ฯ
[๖๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเหลานั้นกําลังไปสูอ าวาสนั้น ไมสามารถระงับอธิกรณ
นั้นในระหวางทางได พวกเธอไปถึงอาวาสนั้นแลว พึงกลาวกะภิกษุ เจาถิ่นวา ทานทั้งหลาย
อธิกรณนี้เกิดแลวอยางนี้ บังเกิดแลวอยางนี้ ขอโอกาส ทานทั้งหลายจงระงับอธิกรณนี้โดยธรรม
โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน ตามวิถี ทางที่อธิกรณนี้จะพึงระงับดวยดี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกภิกษุเจาถิ่นเปนผูแกกวา พวกภิกษุอาคันตุกะออนกวา พวกเธอพึง
กลาวกะภิกษุอาคันตุกะวา ทานทั้งหลาย ขอนิมนตทาน ทัง้ หลายจงรวมอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
สักครูหนึ่ง ตลอดเวลาที่พวกผมจะ ปรึกษากัน แตถาพวกภิกษุเจาถิ่นเปนผูออนกวา พวกภิกษุ
อาคันตุกะแกกวา พวกเธอพึงกลาวกะภิกษุอาคันตุกะวา ทานทั้งหลาย ถาเชนนั้นขอทานทั้งหลาย
จงอยู ณ ทีน่ ี้สักครูหนึ่งจนกวาพวกผมจะปรึกษากัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกภิกษุเจาถิ่นกําลังปรึกษา คิดกันอยางนี้วา พวกเราไมสามารถระงับ
อธิกรณนี้โดยธรรม โดยวินยั และโดยสัตถุศาสน พวกเธอไมพึงรับอธิกรณนั้นไว แตถากําลัง
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ปรึกษา คิดกันอยางนี้วา พวกเรา สามารถระงับอธิกรณนี้ไดโดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน
พวกเธอพึงกลาวกะ พวกภิกษุอาคันตุกะวา ทานทั้งหลาย ถาพวกทานจักแจงอธิกรณนี้ตามที่เกิดแลว
ตามที่อุบัติแลวแกพวกเรา เหมือนอยางพวกเราจักระงับอธิกรณนี้โดยธรรม โดยวินยั และโดย
สัตถุศาสนฉันใด อธิกรณนี้จกั ระงับดวยดีฉันนั้น อยางนี้พวกเรา จึงจักรับอธิกรณนี้ หากพวก
ทานจักไมแจงอธิกรณนี้ตามที่เกิดแลว ตามที่อุบัติแลวแกพวกเรา เหมือนอยางพวกเราจักระงับ
อธิกรณนี้โดยธรรม โดยวินยั และโดย สัตถุศาสน ฉันใด อธิกรณนี้จกั ไมระงับดวยดี ฉันนั้น
พวกเราจักไมรับอธิกรณนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุเจาถิ่นพึงรอบคอบอยางนี้แลวรับอธิกรณนั้นไว พวกภิกษุ
อาคันตุกะนั้น พึงกลาวกะพวกภิกษุเจาถิ่นวา พวกผมจักแจงอธิกรณนี้ ตามที่เกิดแลว ตามที่อุบัติ
แลว แกทานทัง้ หลาย ถาทานสามารถระงับอธิกรณนี้ โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุ
ศาสน ระหวางเวลาเทานี้ได อธิกรณจักระงับ ดวยดีเชนวานั้น อยางนี้ พวกผมจักมอบอธิกรณแกทาน
ทั้งหลาย หากทานทั้งหลาย ไมสามารถระงับอธิกรณนี้โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน
ระหวางเวลา เทานี้ได อธิกรณจักไมระงับดวยดีเชนวานัน้ พวกผมจักไมมอบอธิกรณนี้แกทานทั้งหลาย
พวกผมนีแ้ หละจักเปนเจาของอธิกรณนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุอาคันตุกะพึงรอบคอบอยางนี้ แลวจึงมอบอธิกรณนนั้ แกพวก
ภิกษุเจาถิ่น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเหลานั้นสามารถระงับอธิกรณนั้นได นีเ้ รียกวาอธิกรณระงับ
ดีแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนัน้ มีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ
ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ความพรอมหนาบุคคล ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทํารื้อฟน เปนปาจิตตีย ที่รื้อฟน ผูให
ฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียทตี่ ิเตียน ฯ
อุพพาหิกวิธี
[๖๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุเหลานั้นวินิจฉัยอธิกรณนนั้ อยูมีเสียงเซ็งแซเกิด
ขึ้นและไมทราบความแหงถอยคําที่กลาวแลวนั้น เราอนุญาตให ระงับอธิกรณเห็นปานนี้ดว ยอุพพา
หิกวิธี ภิกษุผูประกอบดวยองคคุณ ๑๐ ประการ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกวิธี
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องคคุณ ๑๐ ประการ
๑. เปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัย
ในโทษมีประมาณเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท ทั้งหลาย
๒. เปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ธรรมเหลานั้นใดไพเราะ ในเบื้องตน ทามกลาง
และที่สุด ยอมสรรเสริญพรหมจรรยอันบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง พรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ
ธรรมทั้งหลายเห็นปานนี้ ยอมเปนอันเธอสดับมาก ทรงไว สั่งสมดวยวาจา เขาไปเพงดวยใจ
แทงตลอดดีแลวดวยทิฐิ
๓. จําปาติโมกขทั้งสองไดดีโดยพิสดาร จําแนกดี สวดดี วินิจฉัยถูกตองโดยสูตร
โดยอนุพยัญชนะ
๔. เปนผูต ั้งมั่นในพระวินัย ไมคลอนแคลน
๕. เปนผูอาจชี้แจงใหคตู อสูในอธิกรณยินยอม เขาใจ เพงเห็น เลื่อมใส
๖. เปนผูฉลาดเพื่อยังอธิกรณอันเกิดขึ้นใหระงับ
๗. รูอธิกรณ
๘. รูเหตุเกิดอธิกรณ
๙. รูความระงับแหงอธิกรณ
๑๐. รูทางระงับอธิกรณ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองคคณ
ุ ๑๐ นี้ ดวยอุพพาหิกวิธี ฯ
[๖๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ สมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุกอน ครั้นแลว
ภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมื่อพวกเราวินจิ ฉัยอธิกรณนี้ อยู มีเสียงเซ็งแซ
เกิดขึ้นและไมทราบอรรถแหงถอยคําที่กลาวแลวนั้น ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆ
พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ดวย มี มีชื่อนี้ดวย เพือ่ ระงับอธิกรณนี้ ดวยอุพพาหิกวิธี นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมื่อพวกเราวินจิ ฉัยอธิกรณ นี้อยู มีเสียงเซ็งแซเกิด
ขึ้น และไมทราบความแหงถอยคําที่กลาว แลวนั้น สงฆสมมติภิกษุมีชอื่ นี้ดวย มีชื่อนีด้ วย เพื่อ
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ระงับอธิกรณนี้ ดวยอุพพาหิกวิธี การสมมติภิกษุมีชื่อนีด้ วย มีชื่อนี้ดว ย เพื่อระงับอธิกรณนี้
ดวยอุพพาหิกวิธี ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้
พึงพูด
ภิกษุมีช่อื นี้ดวย มีชื่อนี้ดว ย อันสงฆสมมติแลว เพื่อระงับอธิกรณนี้ ดวยอุพพาหิกวิธี
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง ความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ
[๖๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเหลานั้นสามารถระงับอธิกรณนนั้ ดวยอุพพาหิกวิธี
นี้เรียกวา อธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง มี
ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ความพรอมหนาบุคคล ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทํารื้อฟน เปนปาจิตตีย ที่รื้อฟน ฯ
[๖๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุเหลานั้นวินิจฉัยอธิกรณนนั้ อยูในบริษัทนั้นพึงมี
ภิกษุธรรมกถึก เธอจําสูตรไมไดเลย จําวิภงั คแหงสูตรก็ไมได เธอไมไดสังเกตใจความ ยอมคาน
ใจความตามเคาพยัญชนะ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถพึงประกาศใหภกิ ษุเหลานั้นทราบดวยคณะญัตติ
วาดังนี:้ กรรมวาจาคณะญัตติ
ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชอื่ นี้รูปนี้เปนธรรมกถึกเธอจําสูตรไมไดเลย
จําวิภังคแหงสูตรก็ไมได เธอไมไดสังเกต ใจความ ยอมคานใจความตามเคาพยัญชนะ ถา
ความพรอมพรั่งของ ทานทั้งหลายถึงที่แลว พวกเราพึงขับภิกษุมีชื่อนี้ใหออกไป แลวที่เหลือ
พึงระงับอธิกรณนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเหลานั้นขับภิกษุนั้นออกไปแลวสามารถระงับอธิกรณนั้นไดนี้
เรียกวา อธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง มี
ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ความพรอมหนาบุคคล ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทํารื้อฟน เปนปาจิตตียที่รื้อฟน ฯ
[๖๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุเหลานั้นวินิจฉัยอธิกรณนนั้ อยูในบริษัทนั้นพึงมี
ภิกษุธรรมกถึก เธอจําสูตรได แตจําวิภังคแหงสูตรไมไดเลย เธอไมสงั เกตใจความ ยอมคานใจ
ความตามเคาพยัญชนะ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหภิกษุเหลานั้นทราบดวยคณะญัตติ
วาดังนี:้ -
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กรรมวาจาคณะญัตติ
ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชอื่ นี้รูปนี้เปนธรรมกถึกเธอจําสูตรได แต
จําวิภังคแหงสูตรไมไดเลย เธอไมสังเกตใจความ ยอมคานใจความตามเคาพยัญชนะ ถา
ความพรอมพรั่งของทานทั้ง หลายถึงที่แลว พวกเราพึงขับภิกษุมีชื่อนี้ใหออกไป แลวที่เหลือ
พึง ระงับอธิกรณนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเหลานั้นขับภิกษุนั้นออกไปแลว สามารถระงับอธิกรณนั้นได
นี้เรียกวา อธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง
มีความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ความพรอมหนาบุคคล ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทํารื้อฟนเปนปาจิตตีย ที่รื้อฟน ฯ
[๖๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเหลานั้นไมสามารถระงับอธิกรณนั้นดวยอุพพาหิกวิธี
พวกเธอพึงมอบอธิกรณนั้นแกสงฆวา ทานเจาขา พวกขาพเจา ไมสามารถระงับอธิกรณนี้ดว ย
อุพพาหิกวิธี ขอสงฆนั่นแหละจงระงับอธิกรณนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ใหระงับอธิกรณเห็นปานนี้ดว ยเยภุยยสิกาพึงสมมติภิกษุ
ผูประกอบดวยองคคุณ ๕ ใหเปนผูใหจับสลาก คือ
๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง
๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ
๕. พึงรูจกั สลากที่จับแลวและยังไมจบั
ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุกอน ครัน้ แลวภิกษุผูฉลาดผูสามารถ พึง
ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติ
ภิกษุมีชื่อนี้ ใหเปนผูใหจับสลาก นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชอื่ นี้ ให เปนผูใหจับสลาก การ
สมมติภิกษุมีชอื่ นี้ ใหเปนผูใหจับสลาก ชอบแก ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
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ภิกษุมีชื่อนี้อันสงฆสมมติแลว ใหเปนผูใหจับสลาก ชอบแก สงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้
ภิกษุผใู หจับสลากนั้น พึงใหภิกษุทั้งหลายจับสลาก ภิกษุพวกธรรมวาทีมากกวา ยอมกลาว
ฉันใด พึงระงับอธิกรณนั้น ฉันนั้น นี้เรียกวา อธิกรณระงับ แลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขา
วินัย และเยภุยยสิกา ในสัมมุขาวินัยนั้นมี อะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม
ความพรอมหนาวินยั ความพรอมหนาบุคคล
ก็ความพรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวินยั นั้นอยางไร คือ ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาไร
ภิกษุเหลานั้นมาประชุมกัน นําฉันทะของผูควรฉันทะมา ผูอยูพรอมหนากันไมคดั คาน นี้ชื่อวาความ
พรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวินัยนัน้
ก็ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร คือ อธิกรณนั้น
ระงับโดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสนใด นี้ชื่อวา ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนา
วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น
ก็ความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวินัยนัน้ อยางไร คือโจทกและจําเลย ทั้งสอง เปนคู
ตอสูในคดีอยูพ รอมหนากัน นี้ชื่อวาความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้น
ก็ในเยภุยยสิกานั้นมีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไปเฉพาะ ความ
รับรอง ความไมคัดคานกรรมในเยภุยยสิกาอันใด นี้มใี นเยภุยยสิกานั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับอยางนี้ ผูทํารื้อฟนเปนปาจิตตียที่รื้อฟน ผูใหฉันทะ
ติเตียน เปนปาจิตตียที่ติเตียน ฯ
วิธีจับสลาก ๓ วิธี
[๖๘๑] โดยสมัยนัน้ แล อธิกรณเกิดแลวอยางนี้ อุบัตแิ ลวอยางนี้ ในพระนครสาวัตถี
จึงภิกษุเหลานัน้ ไมพอใจดวยการระงับอธิกรณของสงฆ ในพระนครสาวัตถี ไดทราบขาววา ใน
อาวาสโนน มีพระเถระอยูห ลายรูป เปนผูคงแกเรียน ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย
ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา เปนลัชชี มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา หากพระเถระ
เหลานั้นพึงระงับ อธิกรณนี้โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน อยางนี้อธิกรณนี้พงึ ระงับดวย
ดี จึงไปสูอาวาสนั้น แลวเรียนกะพระเถระพวกนั้นวา ทานเจาขา อธิกรณนี้ เกิดแลวอยางนี้
อุบัติแลวอยางนี้ ขอโอกาส ขอรับ ขอพระเถระทั้งหลายจงระงับอธิกรณนี้ โดยธรรม โดยวินัย
และโดยสัตถุศาสน ตามวิถีทางที่อธิกรณนี้พึงระงับดวยดี
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จึงพระเถระพวกนั้นชวยระงับอธิกรณนั้นแลว เหมือนอยางที่สงฆในพระนครสาวัตถีระงับ
แลว ตามวิธีทรี่ ะงับดวยดีแลวฉะนัน้ ครั้งนั้น ภิกษุผูไมยนิ ดี ไมพอใจดวยการระงับอธิกรณของสงฆ
ในพระนครสาวัตถีนั้น ไมพอใจดวยการ ระงับอธิกรณของพระเถระมากรูป ไดทราบขาววา ในอาวาส
โนน มีพระเถระอยู ๓ รูป ... มีพระเถระอยู ๒ รูป ... มีพระเถระอยูรูปเดียว เปนผูคงแกเรียน
ชํานาญ ในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา เปนลัชชี
มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา หากพระเถระนั้นพึงระงับอธิกรณนี้โดยธรรมโดยวินยั และโดย
สัตถุศาสน อยางนี้ อธิกรณนพี้ ึงระงับดวยดี จึงไปสูอาวาสนั้น แลวเรียนกะพระเถระนัน้ วา
ทานขอรับ อธิกรณนี้เกิดแลวอยางนี้ อุบัติแลวอยางนี้ ขอโอกาส ขอรับ ขอพระเถระจงระงับ
อธิกรณนี้ โดยธรรม โดยวินยั และโดยสัตถุศาสน ตามวิถีทางที่อธิกรณนี้จะพึงระงับดวยดี
จึงพระเถระนั้นชวยระงับอธิกรณนั้นแลว เหมือนอยางที่สงฆในพระนครสาวัตถีระงับแลว
เหมือนอยางทีพ่ ระเถระมากรูประงับแลว เหมือนอยางทีพ่ ระเถระ ๓ รูประงับแลว และเหมือนอยางที่
พระเถระ ๒ รูประงับแลว ตามวิธีที่ระงับดวย ดีแลว ฉะนั้น
ครั้งนั้น ภิกษุผูที่ไมพอใจดวยการระงับอธิกรณของสงฆในพระนครสาวัตถี ไมพอใจดวยการ
ระงับอธิกรณของพระเถระมากรูป ไมพอใจดวยการระงับอธิกรณ ของพระเถระ ๓ รูป ไมพอใจ
ดวยการระงับอธิกรณของพระเถระ ๒ รูป ไมพอใจ ดวยการระงับอธิกรณของพระเถระรูปเดียว จึงเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาค แลว กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิกรณที่พิจารณาแลวนั้นเปนอันสงบระงับดีแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตวิธีจับสลาก ๓ อยาง คือ ปกปด ๑ กระซิบบอก ๑ เปดเผย ๑ ตามความยินยอมของ
ภิกษุพวกนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิธีจับสลากปกปด เปนไฉน
ภิกษุผใู หจับสลากนั้น พึงทําสลากใหมีสี และไมมีสี แลวเขาไปหา ภิกษุทีละรูปๆ แลว
แนะนําอยางนีว้ า นี้สลากของผูกลาวอยางนี้ นี้สลากของผู กลาวอยางนี้ ทานจงจับสลากที่ชอบใจ
เมื่อภิกษุนั้นจับแลว พึงแนะนําวา ทานอยาแสดงแกใครๆ ถารูวาอธรรมวาทีมากกวา พึงบอกวา
สลากจับไมดี แลวใหจับใหม ถารูวาธรรมวาทีมากกวา พึงประกาศวา สลากจับดีแลว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย วิธีจบั สลากปกปดเปนอยางนีแ้ หละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิธีจับสลากกระซิบบอก เปนไฉน
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ภิกษุผใู หจับสลากนั้น พึงกระซิบบอกที่ใกลหูของภิกษุแตละรูปๆ วา นี้สลากของผู
กลาวอยางนี้ นี้สลากของผูกลาวอยางนี้ ทานจงจับสลากที่ชอบใจเมื่อภิกษุนั้นจับแลว พึงแนะนํา
วา ทานอยาบอกแกใครๆ ถารูวา อธรรมวาที มากกวา พึงบอกวา สลากจับไมดี แลวใหจับใหม
ถารูวาธรรมวาทีมากกวา พึงประกาศวา สลากจับดีแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิธีจับสลากกระซิบบอก
เปนอยางนีแ้ หละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิธีจับสลากเปดเผย เปนไฉน
ถารูวาธรรมวาทีมากกวา พึงใหจับสลากเปดเผย อยางแจมแจง วิธีจบั สลากเปดเผย
เปนอยางนีแ้ หละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิธีจบั สลาก ๓ อยางนี้แล ฯ
อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ ๔ อยาง
[๖๘๒] อนุวาทาธิกรณยอ มระงับดวยสมถะเทาไร
อนุวาทาธิกรณยอมระงับดวยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑
ตัสสปาปยสิกา ๑ ฯ
[๖๘๓] บางทีอนุวาทาธิกรณ ไมอาศัยสมถะ ๒ อยาง คือ อมูฬหวินัย ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑
ระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติ วินัย ๑ บางทีพึงตกลงกันได สมจริงดังที่ตรัส
ไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุ ทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ โจทภิกษุดว ยศีลวิบัติอันไมมีมูล สงฆพึง
ใหสติวนิ ัยแก ภิกษุนั้น ผูถึงความไพบูลยแหงสติอยูแลว ก็แล สงฆพึงใหสติวินยั อยางนี้
วิธีใหสติวนิ ัย
ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอวาดังนี้:คําขอสติวินัย
ทานเจาขา ภิกษุทั้งหลายยอมโจทขาพเจาดวยศีลวิบตั ิ อันไมมีมูล ทานเจาขา ขาพเจานัน้
ถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอสติวินัยกะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๖๘๔] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ จตุตถกรรมวาจา วา
ดังนี้:-
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กรรมวาจาใหสติวินัย
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุทั้งหลายยอมโจทภิกษุ มีชื่อนี้ ดวยศีลวิบัตอิ ัน
ไมมีมูล เธอถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอสติวินัยกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่
แลว สงฆพึงใหสติวินยั แกภกิ ษุมีชื่อนี้ ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว นีเ้ ปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุทั้งหลายยอมโจทภิกษุ มีชื่อนี้ ดวยศีลวิบัตอิ ัน
ไมมีมูล เธอถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอสติวินัยกะสงฆ สงฆใหสติวินัยแกภิกษุมชี ื่อนี้ ผู
ถึงความไพบูลยแหง สติแลว การใหสติวนิ ยั แกภิกษุมีชื่อนี้ ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว
ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผู นัน้ พึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
สติวินัยอันสงฆ ใหแลวแกภกิ ษุมีชื่อนี้ ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย อยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา อธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไรดวยสัมมุขาวินยั กับสติ
วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม ความพรอม
หนาวินัย ความพรอมหนาบุคคล ...
ก็ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนัน้ อยางไร คือ โจทกและจําเลยทั้งสองเปนคูตอ
สูในคดีอยูพรอมหนากัน นีช้ ื่อวา ความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวินัยนัน้
ในสติวินยั นั้นมีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไปเฉพาะ ความ
รับรอง ความไมคัดคานกรรม คือสติวินัยอันใด นี้มใี นสติวินัยนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทํารื้อฟน เปนปาจิตตียที่รื้อฟน ผูให
ฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียทตี่ ิเตียน ฯ
[๖๘๕] บางทีอนุวาทาธิกรณไมอาศัยสมถะ ๒ อยาง คือ สติวินัย ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑
พึงระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑ บางทีพึงตกลงกันได สมจริงดังที่
ตรัสไววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได ประพฤติละเมิดกิจ
อันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายาม ทําดวยกาย ภิกษุทั้งหลายยอมโจท
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เธอดวยอาบัตทิ ี่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จง
ระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกลาวอยางนีว้ า ทานทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติ
ละเมิด กิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ผมระลึก
อาบัตินั้นไมได ผมหลงไดทาํ สิ่งนี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอนั เธอกลาวอยูแ ม อยางนัน้ ก็ยังโจทเธออยู
ตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงใหอมูฬหวินัยแกภกิ ษุนั้น ผูหายหลงแลว ก็แล สงฆพงึ ให
อมูฬหวินยั อยางนี้ ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่ง
กระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:คําขออมูฬหวินัย
ทานเจาขา ขาพเจาวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะ
เปนอันมาก ทัง้ ที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ภิกษุทั้งหลายโจทขาพเจา ดวยอาบัติที่
ขาพเจาวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติ
เห็นปานนี้ ขาพเจากลาวกะ ภิกษุพวกนั้นอยางนีว้ า ทานทั้งหลาย ขาพเจาวิกลจริต มีจติ แปรปรวน
ไดประพฤติ ละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย
ขาพเจาระลึกอาบัตินั้นไมได ขาพเจาหลงไดทําสิ่งนี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอันขาพเจากลาวอยูแมอยาง
นั้น ก็ยังโจทขาพเจาอยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ ทานเจาขา
ขาพเจานั้นหายหลงแลว ขออมูฬหวินยั กะสงฆ
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ฯ
[๖๘๖] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วา
ดังนี้:กรรมวาจาใหอมูฬหวินัย
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได
ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย
ภิกษุทั้งหลายโจทเธอ ดวยอาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดตองแลววา
ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกลาวอยางนี้วา ทานทัง้ หลาย ผมวิกลจริต
มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอัน ไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและ
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พยายามทําดวย กาย ผมระลึกอาบัตินั้นไมได ผมหลงไดทําสิ่งนี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอันเธอ
กลาวอยูแ มอยางนั้น ก็ยังโจทเธออยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้
เธอหายหลงแลว ขออมูฬหวินัยกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงให
อมูฬหวินยั แก ภิกษุมีชื่อนี้ ผูหายหลงแลว นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ วิกลจริตมีจิตแปรปรวน ไดประพฤติ
ละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมากทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ภิกษุ
ทั้งหลายโจทเธอดวย อาบัตทิ ี่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตอง
อาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกลาวอยางนีว้ า ทานทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิต
แปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งทีก่ ลาวดวยวาจาและ
พยายามทําดวยกาย ผมระลึกอาบัตินั้นไมได ผมหลงไดทาํ สิ่งนี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอนั เธอ
กลาวอยูแ มอยางนั้น ก็ยังโจทเธออยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้
เธอหายหลงแลว ขออมูฬหวินัยกะสงฆ สงฆใหอมูฬหวินยั แกภิกษุมีชื่อนี้ ผูหายหลงแลว ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
อมูฬหวินัยอันสงฆใหแลว แกภกิ ษุมชี ื่อนี้ ผูหายหลงแลวชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัยกับอมูฬห
วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความพรอม หนาธรรม ความพรอมหนา
วินัย ความพรอมหนาบุคคล ...
ในอมูฬหวินัยนั้น มีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไปเฉพาะ
ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม คืออมูฬหวินยั อันใด นี้มีในอมูฬหวินัยนัน้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทํารื้อฟน เปนจิตตียที่ร้อื ฟน ผูให
ฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียทตี่ ิเตียน ฯ
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[๖๘๗] บางที อนุวาทาธิกรณไมอาศัยสมถะ ๒ อยาง คือ สติวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑ พึง
ระงับดวยอสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ บางทีพงึ ตกลงกันได สมจริงดัง
ที่ตรัสไววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ โจทภิกษุดว ยครุกาบัตใิ นทามกลางสงฆวา ทาน
ตองครุกาบัติ คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกลปาราชิกแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้
ภิกษุจําเลยนั้นกลาวอยางนี้วา คุณ ผมระลึกไมไดเลยวา ตองครุกาบัติเห็น ปานนี้ คือ อาบัติ
ปาราชิก หรืออาบัติใกลปาราชิก
ภิกษุผูโจทกนั้น ยอมคาดคั้นภิกษุจําเลยนั้นนั่นผูเปลือ้ งตนอยูวา เอาเถิด ทานจงรูด วยดี ถา
ทานระลึกไดวา ตองครุกาบัติเห็นปานนี้คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติ ที่ใกลปาราชิก
ภิกษุจําเลยนั้นกลาวอยางนี้วา คุณ ผมระลึกไมไดวา ตองครุกาบัติเห็นปานนี้ คืออาบัติ
ปาราชิก หรืออาบัติใกลปาราชิก แตระลึกไดวา ตองอาบัติแมเล็กนอยเห็นปานนี้
ภิกษุผูโจทกนั้น ยอมคาดคั้นภิกษุจําเลยนั้นนั่นผูเปลือ้ งตนอยูวา เอาเถิดทานจงรูด วยดี
ถาทานระลึกไดวา ตองครุกาบัติเห็นปานนี้ คืออาบัติปาราชิก หรือ อาบัติที่ใกลปาราชิก
ภิกษุจําเลยนั้นกลาวอยางนี้วา คุณ ผมตองอาบัติเล็กนอยชื่อนี้ ผมไมถูกถาม ก็ปฏิญาณ ผม
ตองครุกาบัติเห็นปานนี้ คือ อาบัติปาราชิกหรืออาบัติที่ใกลปาราชิก ผมถูกถามแลวจักไมปฏิญาณหรือ
ภิกษุผูโจทกนั้นกลาวอยางนีว้ า คุณ ก็ทานตองอาบัติแมเล็กนอยชื่อนี้ ทานไมถูกถามแลว
จักไมปฏิญาณ ก็ทานตองครุกาบัติเห็นปานนี้ คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกลปาราชิก ทานไม
ถูกถามแลวจักปฏิญาณหรือ เอาเถิด ทานจงรูดวยดี ถาทานระลึกไดวาตองครุกาบัติเห็นปานนี้ คือ
อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกลปาราชิก
ภิกษุจําเลยนั้นกลาวอยางนี้วา คุณ ผมระลึกไดวา ตองครุกาบัติเห็นปานนี้ คือ อาบัติปาราชิก
หรืออาบัติที่ใกลปาราชิก คํานั้นผมพูดเลน คํานั้นผมพูดพลอยไปผมระลึกไมไดวา ตองครุกาบัติ
เห็นปานนี้ คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติทใี่ กลปาราชิก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมนั่นแกภกิ ษุนนั้ แล ฯ
วิธีทําตัสสปาปยสิกากรรม
[๖๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพงึ ทําตัสสปาปยสิกากรรมอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด
ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี:้ -
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กรรมวาจาทําตัสสปาปยสิกา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ถูกซักถามถึงครุกาบัติในทามกลาง
สงฆ ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณแลวปฏิเสธ ใหการกลับไปกลับมา กลาวเท็จทั้งที่รู ถา
ความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภกิ ษุมีชื่อนี้ นีเ้ ปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ ถูกซักถามถึงครุกาบัติในทาม
กลางสงฆ ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณแลวปฏิเสธ ใหการกลับไปกลับมา กลาวเท็จทัง้ ที่รู
สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมแก ภิกษุมีชื่อนี้ การทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภกิ ษุมีชื่อนี้ ชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูน ิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้ แมครั้งที่สาม ...
ตัสสปาปยสิกากรรม อันสงฆทําแลวแกภกิ ษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้
ดูกรภิกษุท้งั หลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัยกับตัสส
ปาปยสิกา ในสัมมุขาวินัยนัน้ มีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม ความ
พรอมวินยั ความพรอมหนาบุคคล ...
ในตัสสปาปยสิกานั้นมีอะไรบาง มีกิรยิ า ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไปเฉพาะ
ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม คือ ตัสสปาปยสิกา อันใด นี้มใี นตัสสปาปยสิกานั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทํารื้อฟนเปนปาจิตตียที่รื้อฟน ผูให
ฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียทตี่ ิเตียน ฯ
อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ ๓ อยาง
[๖๘๙] อาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ ๓ อยาง
คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญาณตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑ ฯ
[๖๙๐] บางที อาปตตาธิกรณ ไมอาศัยสมถะอยางหนึ่ง คือติณวัตถารกะ พึงระงับดวย
สมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญาณตกรณะ ๑ บางทีพึงตกลงกันได สมจริงดังที่ตรัสไววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ตองลหุกาบัติแลวเธอพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง
หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนี้วา คุณ ผมตองอาบัติชื่อนี้
ผมแสดงคืนอาบัตินั้น
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ภิกษุผูรับนั้นพึงกลาววา คุณเห็นหรือ
ภิกษุผแู สดงนั้นพึงกลาววา ขอรับ ผมเห็น
ภิกษุผูรับนั้นพึงกลาววา คุณพึงสํารวมตอไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัยกับ
ปฏิญญาตกรณะ ในสัมมุขาวินัยมีอะไรบาง มีความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ความ
พรอมหนาบุคคล ...
ก็ความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวินัยนัน้ อยางไร คือผูแสดงกับผูรับแสดง ทั้งสองอยู
พรอมหนากัน นี้ชื่อวา ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้น
ในปฏิญญาตกรณะนั้น มีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไปเฉพาะ
ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม คือ ปฏิญญาตกรณะอันใด นี้มใี นปฏิญญาตกรณะนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูรับรื้อฟนเปนปาจิตตียที่รื้อฟน หาก
ไดการแสดงนัน้ อยางนี้ นั่นเปนความดี หากไมได ภิกษุนนั้ พึงเขาไปหาภิกษุมากรูปดวยกัน หมผา
อุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผแู กกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนี้วา ทาน
เจาขา ขาพเจาตองอาบัติชื่อนี้ ขาพเจาแสดงคืนอาบัตินั้น
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหภิกษุพวกนั้นทราบดวยคณะญัตติวา ขอทานทั้งหลาย
จงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้ระลึก เปดเผย ทําใหตื้น แสดงอาบัติ ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ขาพเจาขอรับอาบัติของภิกษุมีชื่อนี้ แลวกลาววา เธอเห็นหรือ
ภิกษุผแู สดงพึงกลาววา ขอรับ ผมเห็น
ภิกษุผูรับพึงกลาววา คุณพึงสํารวมตอไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัยกับ
ปฏิญญาตกรณะ ในสัมมุขาวินัยนั้น มีอะไรบาง มีความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย
ความพรอมหนาบุคคล ...
ก็ความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวินัยนัน้ อยางไร คือ ผูแสดงกับผูรับแสดง ทั้งสองอยู
พรอมหนากัน นี้ชื่อวา ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้น ในปฏิญญาตกรณะนั้น มีอะไร
บาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไป เฉพาะ ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม
คือ ปฏิญญาตกรณะอันใด นีม้ ีในปฏิญญาตกรณะนั้น

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 325
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูรับรื้อฟน เปนปาจิตตียที่รื้อฟน หาก
ไดการแสดงนัน้ อยางนี้ นั่นเปนความดี หากไมได ภิกษุนนั้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงค
เฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนีว้ า ทานเจาขา ขาพเจา
ตองอาบัติชื่อนี้ ขาพเจาแสดงคืนอาบัตินั้น
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวา ทานเจาขาขอสงฆจงฟง
ขาพเจา ภิกษุมชี ื่อนี้รูปนี้ ระลึก เปดเผย ทําใหตื้น แสดงอาบัติ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
ขาพเจาพึงรับอาบัติของภิกษุมีชื่อนี้ แลวพึงกลาววา เธอเห็นหรือ
ภิกษุผแู สดงพึงกลาววา ขอรับ ผมเห็น
ภิกษุผูรับพึงกลาววา คุณพึงสํารวมตอไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัยกับ
ปฏิญญาตกรณะ ในสัมมุขาวินัยนั้น มีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม
ความพรอมหนาวินยั ความพรอมหนาบุคคล ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูรับรื้อฟน เปนปาจิตตีย ที่รื้อฟน
ผูใหฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียที่ติเตียน ฯ
[๖๙๑] บางทีอาปตตาธิกรณไมอาศัยสมถะอยางหนึ่ง คือ ปฏิญญาตกรณะพึงระงับดวย
สมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ติณวัตถารกะ ๑ บางทีพึงตกลงกันได สมจริงดังทีต่ รัสไววา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึง
ความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมากทั้งที่กลาวดวยวาจา และ
พยายามทําดวยกาย ถาพวกภิกษุในหมูนั้นคิดอยางนีว้ าพวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความ
ทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิด กิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งทีก่ ลาวดวยวาจา
และพยายามทําดวยกาย ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพื่อ
ความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหระงับอธิกรณ
เห็นปานนี้ ดวยติณวัตถารกะ
วิธีระงับ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงระงับอธิกรณอยางนี้
ภิกษุทกุ ๆ รูป พึงประชุมในที่แหงเดียวกัน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ
ใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้ -
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ญัตติกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ
ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควร แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา
และพยายามทําดวยกาย ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป
เพื่อความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ถาความ พรอมพรั่งของสงฆถึงที่
แลว สงฆพึงระงับอธิกรณนี้ ดวยติณวัตถารกะเวนอาบัติทมี่ ีโทษหนัก เวนอาบัติที่เนื่องดวย
คฤหัสถ
บรรดาภิกษุฝายเดียวกัน ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหฝายของตนทราบ ดวย
คณะญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้ คณะญัตติกรรมวาจา
ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความ
วิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควร แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา และ
พยายามทําดวยกาย ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป
เพื่อความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ถาความ พรอมพรั่งของทาน
ทั้งหลายถึงที่แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทาน ทั้งหลายและอาบัตขิ องตนในทามกลางสงฆ
ดวยติณวัตถารกะ เวนอาบัติ ที่มีโทษหนัก เวนอาบัติที่เนื่องดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแก
ทานทั้งหลาย และเพื่อประโยชนแกตน ฯ
[๖๙๒] ลําดับนั้น บรรดาภิกษุฝายเดียวกันอีกพวกหนึง่ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึง
ประกาศใหฝายของตนทราบ ดวยคณะญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:คณะญัตติกรรมวาจา
ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความ
วิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควร แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา และ
พยายามทําดวยกาย ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป
เพื่อความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ถาความ พรอมพรั่งของทาน
ทั้งหลายถึงที่แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทาน ทั้งหลาย และอาบัติของตนในทามกลางสงฆ

พระวินัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาที่ 327
ดวยติณวัตถารกะเวนอาบัติทมี่ ีโทษหนัก เวนอาบัติที่เนื่องดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแกทาน
ทั้ง หลาย และเพื่อประโยชนแกตน ฯ
[๖๙๓] บรรดาภิกษุฝายเดียวกัน ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวย
ญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี:้ ญัตติทุติยกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความวิวาทอยู
ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควร แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา และพยายามทําดวย
กาย ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป เพื่อความรุนแรง
เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว ขาพเจา
พึงแสดงอาบัติของทานเหลานี้ และอาบัตขิ องตนในทามกลางสงฆ ดวยติณวัตถารกะ เวนอาบัติ
ที่มี โทษหนัก เวนอาบัติที่เนือ่ งดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแกทานเหลานี้ แลเพื่อประโยชน
แกตน นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึง
ความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควร แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา และ
พยายามทําดวยกาย ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพื่อ
ความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ขาพเจาแสดง อาบัติของทานเหลานี้
และอาบัติของตนในทามกลางสงฆ ดวยติณวัตถารกะ เวนอาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติที่
เนื่องดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแกทานเหลานี้ และเพื่อประโยชนแกตน การแสดงอาบัติ
เหลานี้ ของพวกเราในทามกลางสงฆ ดวยติณวัตถารกะ เวนอาบัติที่มโี ทษหนักเวนอาบัติ
ที่เนื่องดวยคฤหัสถ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูน ิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
อาบัติเหลานี้ของพวกเรา เวนอาบัติทมี่ ีโทษหนัก เวนอาบัติที่เนื่องดวยคฤหัสถ ขาพเจา
แสดงแลวในทามกลางสงฆ ดวยติณวัตถารกะ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความ
นี้ไวดวยอยางนี้
ลําดับนั้น บรรดาภิกษุฝา ยเดียวกัน ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศให สงฆทราบ
ดวยญัตติทตุ ิยกรรมวาจา วาดังนี้:-
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ญัตติทุติยกรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง ... ขาพเจาทรงความนี้
ไว ดวยอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัยกับติณ
วัตถารกะ ในสัมมุขาวินัยนัน้ มีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม ความพรอม
หนาวินัย ความพรอมหนาบุคคล
ก็ความพรอมหนาสงฆในสัมมุขาวินยั นั้นอยางไร ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาไร พวกเธอมา
ประชุมกัน นําฉันทะของผูควรฉันทะมา ผูอ ยูพรอมหนากันไมคัดคาน นี้ชื่อวาความพรอมหนาสงฆ
ในสัมมุขาวินยั นั้น
ก็ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร อธิกรณนั้นระงับ
โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสนใด นี้ชื่อวาความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนา
วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น
ก็ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนัน้ อยางไร ผูแสดงและผูร ับแสดง ทั้งสองอยูพรอม
หนากัน นี้ชื่อวาความพรอมหนาบุคคล
ในติณวัตถารกะนั้น มีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไปเฉพาะ
ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม คือ ติณวัตถารกะอันใด นี้มใี นติณวัตถารกะนัน้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูรบั รื้อฟน เปนปาจิตตียที่รื้อฟน ผูใหฉันทะ
ติเตียน เปนปาจิตตียที่ติเตียน ฯ
กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะอยางเดียว
[๖๙๔] กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะอยางเดียว คือ
สัมมุขาวินัย ฯ
สมถขันธกะ ที่ ๔ จบ

