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                                        พระวินัยปฏก 
                                               เลม  ๖ 
                                       จุลวรรค  ปฐมภาค 
   ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

                                         กัมมขันธกะ 
                                       ตัชชนียกรรมท่ี  ๑ 
                  เรื่องภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ 

                                        เริ่มกออธิกรณ 
           [๑]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู พระเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี   ครั้งน้ันภิกษุพวก 
พระปณฑุกะและพระโลหิตกะ    เปนผูกอความบาดหมาง   กอการทะเลาะ 
กอการวิวาท  กอความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ  ดวยตนเอง  ไดเขาไป 
หาภิกษุพวกอ่ืนที่รวมกอความบาดหมาง   กอการทะเลาะ     กอการวิวาท 
กอความอ้ือฉาว    กออธกิรณในสงฆดวยกัน     แลวกลาวอยางนี้วา   ทาน 
ทั้งหลาย   ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน  พวกทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง 
เพราะพวกทานเปนผูฉลาด  เฉียบแหลม  คงแกเรียน  และสามารถกวาเขา 
อยากลัวเขาเลย    แมพวกผมก็จักเปนฝกฝายของพวกทาน  โดยวิธีนั้น ความ 
บาดหมางที่ยังไมเกิดยอมเกิดข้ึน      และที่เกิดข้ึนแลวยอมเปนไปเพ่ือความ  
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เพ่ิมพูน  แผกวางออกไป  บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย   สันโดษ   มีความ 
ละอาย  มีความรังเกียจ   ผูใครตอสิกขา  ตางก็เพงโทษ   ติเตียนโพนทะนา 
วา     ไฉนภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ     จึงไดเปนผูกอความ 
บาดหมาง   กอการทะเลาะ  กอการวิวาท  กอความอ้ือฉาว  กออธิกรณใน 
สงฆดวยตนเอง  ไดเขาไปหาภิกษุพวกอ่ืนที่รวมกอความบาดหมาง  กอการ 
ทะเลาะ   กอการวิวาท  กอความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆดวยกัน   แลว 
กลาวอยางนี้วา   ทานท้ังหลาย   ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน    พวกทานจง 
โตตอบถอยคําใหแข็งแรง    เพราะพวกทานเปนผูฉลาด   เฉียบแหลม  คง 
แกเรียน   และสามารถกวาเขา   อยากลัวเขาเลย   แมพวกผมก็จักเปนฝกฝาย 
ของพวกทาน   โดยวิธีนัน้  ความบาดหมางที่ยังไมเกิด   ยอมเกดิข้ึน   และ 
ที่เกิดข้ึนแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความเพ่ิมพูน  แผกวางออกไปเลา   ครั้นแลว 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
                    ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
[๒]  ลําดับนัน้     พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆใน 
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น  ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุ 
ทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไดยินวา   ภิกษุพวกพระปณฑุกะและ 
พระโลหิตกะ  เปนผูกอความบาดหมาง  กอการทะเลาะ   กอการวิวาท  กอ 
ความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆดวยตนเอง ไดเขาไปหาภิกษุพวกอ่ืนที่รวม 
กอความบาดหมาง  กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอ้ือฉาว กออธิกรณ  
ในสงฆดวยกัน แลวกลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน  
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พวกทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง   เพราะพวกทานเปนผูฉลาด   เฉียบ- 
แหลม   คงแกเรียน   และสามารถกวาเขา   อยากลัวเขาเลย   แมพวกผมก็จัก 
เปนฝกฝายของพวกทาน    โดยวิธีนั้น    ความบาดหมางที่ยังไมเกิดยอมเกิด 
ข้ึน    และที่เกิดข้ึนแลว    ยอมเปนไปเพ่ือความเพ่ิมพูน    แผกวางออกไป 
จริงหรือ ? 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
                                             ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การ 
กระทําของโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น    ไมเหมาะ  ไมสม  ไมควร ไมใชกิจของ 
สมณะ  ใชไมได  ไมควรทํา.    
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหลาน้ัน จึงไดกอความบาดหมาง 
กอการทะเลาะ  กอการวิวาท   กอความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ   ดวย 
ตนเอง    ไดเขาไปหาภิกษุผูอ่ืนที่รวมกอความบาดหมาง    กอการทะเลาะ 
กอการวิวาท    กอความอ้ือฉาว    กออธิกรณในสงฆดวยกัน     แลวกลาว 
อยางนี้วา    ทานท้ังหลาย  ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน  พวกทานจงโตตอบ 
ถอยคําใหแข็งแรง   เพราะพวกทานเปนผูฉลาด    เฉียบแหลม     คงแกเรียน 
และสามารถกวาเขา   อยากลัวเขาเลย    แมพวกผมก็จักเปนฝกฝายของพวก 
ทาน  โดยวิธนีั้น ความบาดหมางที่ยังไมเกิดยอมเกิดข้ึน  และที่เกิดข้ึนแลว 
ยอมเปนไปเพ่ือความเพ่ิมพูน แผกวางออกไปเลา  การกระทําของโมฆบุรุษ 
เหลาน้ันนั่น    ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส   หรือ  
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เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว        โดยท่ีแทการกระทําของ 
โมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น ยอมเปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของผูที่ยังไมเลื่อมใส 
และเพ่ือความเปนอยางอ่ืนของคนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
           ทรงแสดงโทษและคุณแลวใหทาํตัชชนียกรรม 
           [๓]  ครั้นพระผูมีพระภาคเจา     ทรงติเตียนภิกษุพวกพระปณฑุกะ 
และพระโลหิตกะ     โดยอเนกปริยายแลว      จึงตรัสโทษแหงความเปนคน 
เลี้ยงยาก  ความเปนคนบํารุงยาก    ความเปนคนมักมาก   ความเปนคนไม 
สันโดษ  ความคลุกคลีความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย 
ความเปนคนบํารุงงาย  ความมักนอย  ความสันโดษ  ความขัดเกลา  ความ 
กําจัด    อาการท่ีนาเลื่อมใส   การไมสะสม   การปรารถนาความเพียร   โดย 
อเนกปริยาย    แลวทรงทําธรรมมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น   ที่เหมาะสมแก 
เรื่องนั้น    แกภิกษุทั้งหลาย    แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     เพราะเหตุนั้นแล      สงฆจงทําตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระ 
ปณฑุกะและพระโลหิตกะ. 
                                 วิธีทาํตัชชนียกรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลวิธทีําตัชชนียกรรม    พึงทําอยางนี้   คือ 
ชั้นตนพึงโจทภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ ครั้นแลว พึงใหพวก 
เธอใหการ    แลวพึงปรับอาบัติ    ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ   พึง 
ประกาศใหสงฆทราบ   ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังน้ี:-  
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                               กรรมวาจาทําตัชชนียกรรม 
                  ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุพวกพระ 
     ปณฑุกะและพระโลหติกะน้ี       เปนผูกอความบาดหมาง 
     กอการทะเลาะ   กอการวิวาท  กอความอ้ือฉาว   กออธิกรณ  
     ในสงฆ   ดวยตนเอง   ไดเขาไปหาภิกษุพวกอื่นท่ีรวมกอ 
     ความบาดหมาง    กอการทะเลาะ   กอการวิวาท  กอความ 
     อื้อฉาว    กออธิกรณในสงฆดวยกัน     แลวกลาวอยางน้ีวา 
     ทานท้ังหลาย    ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน    พวกทานจง 
     โตตอบถอยคําใหแข็งแรง       เพราะพวกทานเปนผูฉลาด 
     เฉียบแหลม  คงแกเรยีน   และสามารถกวาเขา    อยากลัว 
     เขาเลย  แมพวกผมก็จกัเปนฝกฝายของพวกทาน   โดยวิธี   
     นั้น  ความบาดหมางที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น  และท่ีเกิดขึ้น 
     แลวยอมเปนไปเพ่ือความเพ่ิมพูน  แผกวางออกไป  ถาความ 
     พรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว     สงฆพึงทําตัชชนียกรรมแก 
     ภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ  นี่เปนญัตติ. 
              ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา     ภกิษุพวก 
     พระปณฑุกะและพระโลหิตกะน้ี   เปนผูกอความบาดหมาง 
     ...กออธิกรณในสงฆ  ดวยตนเอง  ไดเขาไปหาภิกษุพวกอื่น 
     ที่รวมกันกอความบาดหมาง......กออธิกรณในสงฆดวยกัน 
     แลวกลาวอยางน้ีวา  ทานท้ังหลาย   ผูนั้นอยาไดชนะพวก 
     ทาน   พวกทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง   เพราะพวก   
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     ทานเปนผูฉลาด   เฉียบแหลม  คงแกเรียนและสามารถกวา 
     เขา  อยากลัวเขาเลย   แมพวกผมก็จักเปนฝกฝายของพวก  
     ทาน   โดยวิธีนั้น    ความบาดหมางที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น 
     และที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพ่ือความเพิ่มพูนแผกวางออก  
     ไป   สงฆทําตัชชนียกรรมแกภิกษพุวกพระปณฑุกะ  และ 
     พระโลหติกะ  การทําตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุ- 
     กะและพระโลหิตกะ  ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปน 
     ผูนิ่งไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด. 
                 ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง   ทานเจาขา ขอ 
     สงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิต- 
     กะนี้เปนผูกอความบาดหมาง........ กออธิกรณในสงฆดวย 
     ตนเอง   ไดเขาไปหาภิกษุพวกอื่นที่รวมกอความบาดหมาง 
     ......อธิกรณในสงฆดวยกัน   แลวกลาวอยางน้ีวา   ทาน 
     ทั้งหลาย   ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน   พวกทานจงโตตอบ 
     ถอยคําใหแข็งแรง     เพราะพวกทานเปนผูฉลาด    เฉียบ 
     แหลม  คงแกเรียน   และสามารถกวาเขา   อยากลัวเขาเลย 
     แมพวกผมก็จักเปนฝกฝายของพวกทาน โดยวิธีนั้น  ความ 
     บาดหมางท่ียังไมเกิดยอมเกิดขึ้น     และที่เกิดขึ้นแลวยอม 
     เปนไปเพ่ือความเพ่ิมพูน แผกวางออกไป  สงฆทําตัชชนยี- 
     กรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ   การทํา 
     ตัชชนียกรรมแกภิกษพุวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ  
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     ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทาน 
     ผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด. 
                 ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม   ทานเจาขา  ขอ 
     สงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ 
     นี้    เปนผูกอความบาดหมาง.... กออธิกรณในสงฆ   ดวยตน 
     เอง  ไดเขาไปหาภิกษุพวกอื่นที่รวมกอความบาดหมาง....... 
     กออธิกรณในสงฆดวยกัน    แลวกลาวอยางน้ีวา   ทานท้ัง 
     หลาย  ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน   พวกทานจงโตตอบถอย 
     คําใหแข็งแรง    เพราะพวกทานเปนผูฉลาด   เฉียบแหลม 
     คงแกเรียน  และสามารถวาเขา  อยากลัวเขาเลย  แมพวก 
     ผมจักเปนฝกฝายของพวกทาน   โดยวิธีนั้น   ความบาด 
     หมาง  ทีย่ังไมเกิดยอมเกิดขึ้น   และท่ีเกิดขึ้นแลวยอมเปน 
     ไปเพ่ือความเพ่ิมพูนแผกวางออกไป  สงฆทําตัชชนียกรรม 
     แกภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ การทําตัชชนีย 
     กรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ   ชอบแก 
    ทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน 
     ผูนั้นพึงพูด. 
                 ตัชชนียกรรม  สงฆทําแลวแกภิกษุพวกพระปณฑุ- 
     กะและพระโลหิตกะ   ชอบแกสงฆ    เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจา 
     ทรงความน้ีไวดวยอยางน้ี.  
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                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 

                                           หมวดท่ี  ๑ 
           [๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ เปน 
กรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี   คือ   ทําลบัหลัง  ๑ 
ไมสอบถามกอนแลวทํา  ๑  ไมทําตามปฏิญาณ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                              หมวดที่  ๒ 
           [๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓  แม 
อ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือ  ทํา 
เพราะไมตองอาบัติ  ๑  ทําเพราะอาบัติมิใชเทสนาคามินี  ๑   ทาํเพราะอาบัติ 
ที่แสดงแลว  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
กรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี. 

                                              หมวดที่  ๓ 
           [๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตัชชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค  ๓   แม 
อ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือ ไม 
โจทกอนแลวทํา ๑   ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑   ไมปรบัอาบัติแลว 
ทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี.  
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                                            หมวดที่   ๔ 
           [๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี  คือ  ทํา 
ลับหลัง ๑  ทาํโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรคทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
กรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี  

                                            หมวดที่  ๕ 
           [๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตัชชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓  แม 
อ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี คือ  ไม 
สอบถามกอนแลวทํา  ๑  ทําโดยไมเปนธรรม  ๑   สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓  นี้แล เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๖    

           [๙]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓  แม 
อ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี  คือ  ไม 
ทําตามปฏิญาณ  ๑  ทําโดยไมเปนธรรม    สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี.  
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                                            หมวดที่  ๗                           

           [๑๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓  แม 
อ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือ  ทํา 
เพราะไมตองอาบัติ ๑   ธรรมโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เปน 
กรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับ  แลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๘     

           [๑๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี  คือ  ทํา 
เพราะอาบัติ   มิใชเทสนาคามินี  ๑   ทาํโดยไมเปนธรรม   ๑   สงฆเปนวรรค 
ทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล  เปน 
กรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่   ๙ 
           [๑๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือ ทํา 
เพราะอาบัติที่แสดงแลว  ๑   ทําโดยไมเปนธรรม  ๑    สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี.  
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                                            หมวดที่   ๑๐     

           [๑๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือ  ไม 
โจทกอนแลวทํา  ๑   ทําโดยไมเปนธรรม  ๑   สงฆเปนวรรคทํา ๑                
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่   ๑๑          

           [๑๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือ  ไม 
ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา  ๑  ทําโดยไมเปนธรรม ๑  สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่    ๑๒  

           [๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี  คือ  ไม 
ปรับอาบัติแลวทํา ๑  ทําโดยไมเปนธรรม  ๑  สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 
                    ลักษณะกรรมไมเปนธรรม  ๑๒  หมวด  จบ  
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                    ลักษณะกรรมเปนธรรม  ๑๒  หมวด  

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๑๖ ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย  และระงับดีแลว  คือ   ทําตอหนา  ๑  สอบ 
ถามกอนแลวทํา  ๑   ทําตามปฏิญาณ   ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เปน 
กรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๑๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว    คือ   ทําเพราะ 
ตองอาบัติ    ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี  ๑   ทําเพราะอาบัติยังไมได 
แสดง  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย  และระงับดแีลว. 

                                            หมวดที่   ๓ 
           [๑๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค  ๓ แม 
อ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีเเลว   คือ  โจทกอน 
แลวทํา     ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา   ๑   ปรับอาบัติแลวทํา  ๑   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค   ๓  นี้แลเปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว.  
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                                            หมวดที่  ๔   

           [๑๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย  และระงับดแีลว  คือ  ทําตอหนา  ๑ 
ทําโดยธรรม  ๑  สงฆพรอมเพรียงกันทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล  เปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่   ๕ 
           [๒๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว    คือ   สอบถาม 
กอนแลวทํา ๑   ทําโดยธรรม  ๑   สงฆพรอมเพรียงกันทํา . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่   ๖ 
           [๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค   ๓ แม 
อ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และระงับดีแลว    คือ   ทําตาม 
ปฏิญาณ   ๑  ทําโดยธรรม    สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เปน 
กรรมเปนธรรม   เปนวินัย  และระงับดีแลว  

                                            หมวดที่  ๗    

           [๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว  คือ ทําเพราะ 
ตองอาบัติ ๑  ทําโดยธรรม ๑  สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่    ๘ 
           [๒๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย  และระงับดีแลว  คือ  ทําเพราะ 
อาบัติเปนเทสนาคามินี ๑   ทําโดยธรรม ๑   สงฆพรอมเพรียงกันทํา   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เปน 
กรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๙ 
           [๒๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว   คือทําเพราะ 
อาบัติยังไมไดแสดง ๑   ทําโดยธรรม ๑    สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดแีลว . 

                                            หมวดที่   ๑๐ 
           [๒๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย  และระงับดีแลว  คือ  โจทกอน 
แลวทํา ๑   ทาํโดยธรรม     สงฆพรอมเพรียงกันทํา  ๑  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
กรรมเปนธรรม   เปนวินัย  และระงับดีแลว.  
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                                            หมวดที่   ๑๑  

           [๒๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย  และระงับดีแลว  คือ  ใหจําเลย 
ใหการกอนแลวทํา ๑   ทาํโดยธรรม ๑   สงฆพรอมเหIรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่   ๑๒  

           [๒๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว   คือ   ปรับ 
อาบัติแลวทํา ๑   ทําโดยธรรม ๑   สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย  และระงับดแีลว . 
                     ลักษณะกรรมเปนธรรม   ๑๒ หมวด  จบ 
                            
                                  ขอท่ีสงฆจํานง  ๖  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๒๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมื่อสงฆ 
จํานงจะพึงลงตัชชนียกรรมก็ได    คือ  เปนผูกอความบาดหมาง   กอการ 
ทะเลาะ  กอการวิวาท  กอความอ้ือฉาว    กออธิกรณในสงฆ    เปนพาล 
ไมฉลาด  มีอาบัติมาก   มีมรรยาทไมสมควร  ๑  อยูคลุกคลีกบัคฤหัสถดวย 
การคลุกคลีอันไมสมควร ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล     เมื่อสงฆ 
จํานงจะพึงลงตัชชนียกรรมก็ได. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๒๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก 
เมื่อสงฆจํานง   จะพึงลงตัชชนียกรรมก็ได    คือ    เปนผูมีศีลวิบัติ     ใน 
อธิศีล ๑ เปนผูมีอาจารวิบัติ  ในอัธยาจาร ๑  เปนผูมีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ  ๑  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๓  นี้แล  เมื่อสงฆจํานง 
จะพึงลงตัชชนียกรรมกไ็ด. 

                                            หมวดที่   ๓ 
           [๓๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุประกอบดวยองค  ๓ แมอ่ืนอีก 
เมื่อสงฆจํานง   พึงลงตัชชนียกรรมกไ็ด  คือ   กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ 
กลาวติเตียนพระธรรม   ๑  กลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล     เมื่อสงฆจํานง 
จะพึงลงตัชชนียกรรมกไ็ด. 

                                            หมวดที่   ๔ 
           [๓๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อสงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ 
๓  รูปคือ  รปูหน่ึงเปนผูกอความบาดหมาง   กอการทะเลาะ   กอการวิวาท 
กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ  ๑  รูปหน่ึงเปนพาล  ไมฉลาด  มีอาบัติ 
มาก  มีมารยาทไมสมควร   รูปหน่ึงอยูคลุกคลีกับคฤหัสถ    ดวยการคลุก 
คลีอันไมสมควร  ๑   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานง    พึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ 
๓ รูปนี้แล.  
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                                            หมวดที่  ๕   

           [๓๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เม่ือสงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแก 
ภิกษุ ๓ รูป  แมอ่ืนอีก  คือ   รูปหน่ึงเปนผูมีศีลวิบัติ   ในอธิศลี ๑   รูป 
หน่ึงเปนผูมีอาจารวิบัติในอัธยาจาร  ๑  รูปหน่ึงเปนผูมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานง     พงึลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ 
๓ รูปนี้แล.                                     

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๓๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เม่ือสงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแก 
ภิกษุ ๓ รูปแมอ่ืนอีก    คือ    รูปหน่ึงกลาวติเตียนพระพุทธเจา  ๑ รูปหน่ึง 
กลาวติเตียนพระธรรม  ๑  รูปหน่ึงกลาวติเตียนพระสงฆ  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานง     พึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ 
๓ รูปนี้แล. 
                         ขอท่ีสงฆจํานง  ๖  หมวด  จบ 
                         วัตร  ๑๘  ขอ  ในตัชชนียกรรม 
           [๓๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุที่ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว 
ตองประพฤติโดยชอบ  
           วิธีประพฤติเคยชอบในตัชชนียกรรมนั้น  ดงัตอไปนี้ :- 
           ๑.  ไมพึงใหอุปสมบท                                    
           ๒.  ไมพึงใหนิสัย 
           ๓.  ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี  
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           ๕. แมไดรับสมมติไวแลว   กไ็มพึงสั่งสอนภิกษุณี 
           ๖.  ถกูสงฆลงตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด  ไมพึงตองอาบัตินั้น 
           ๗.  ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๘.  ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๙.  ไมพึงติกรรม 
        ๑๐.  ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
        ๑๑.  ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัดตะภิกษุ 
        ๑๒.  ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๓.  ไมพึงทําการไตสวน 
        ๑๔.  ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
        ๑๕.  ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
        ๑๖.  ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน 
        ๑๗.  ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ 
        ๑๘.  ไมพึงชวยภิกษุตอภิกษุใหสูอธิกรณกัน. 
                         วัตร  ๑๘  ขอ  ในตัชชนียกรรม  จบ 
                            วัตรท่ีควรระงับและไมควรระงับ 
           [๓๕]  ครั้งน้ัน  สงฆไดลงตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะ 
และพระโลหิตกะแลว   พวกน้ันถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว   ประพฤติโดย 
ชอบหายเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได  เขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวกลาวอยาง 
นี้วา  อาวุโสท้ังหลาย  พวกผมถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว    ไดประพฤติ  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 19 

โดยชอบหายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได    พวกผมจะพึงปฏิบัติอยางไรตอ 
ไป  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแตพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาเชนนั้น   สงฆ 
จงระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกปณฑุกะและโลหิตกะ. 
                    วัตรท่ีไมควรระงับ  ๑๘  ขอ  ๓  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [ ๓๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆไมพึงระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุ 
ผูประกอบดวยองค  ๕  คือ:- 
           ๑.  ใหอุปสมบท     
           ๒.  ใหนิสัย  
           ๓.  ใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  รบัสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.  แมไดรับสมมติแลว   ก็ยังส่ังสอนภิกษุณี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล     สงฆไมพึง 
ระงับตัชชนียกรรม. 

                                            หมวดที่   ๒ 
           [๓๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลายสงฆไมพึงระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุผู 
ประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  คือ:- 
           ๑.    ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด   ตองอาบัตินั้น 
           ๒.   ตองอาบัติอ่ืนลันเชนกัน  
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           ๓.  ตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๔.  ติกรรม 
           ๕.   ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับตัชชนียกรรม. 

                                            หมวดที่   ๓ 
           [๓๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆไมพึงระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุ 
ผูประกอบดวยองค ๘ คือ :- 
           ๑.   หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.   หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.   ทําการไตสวน 
           ๔.   เริ่มอนุวาทาธิกรณ 
           ๕.   ยงัภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส  
           ๖.   โจทภิกษุอ่ืน 
           ๗.  ใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ๘.  ชวยภิกษุตอภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับตัชชนียกรรม. 
                        วัตรที่ไมควรระงับ  ๑๘ ขอ  ๓  หมวด จบ  
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                      วัตรท่ีควรระงับ  ๑๘  ขอ  ๓  หมวด 

                                            หมวดที่   ๑ 
           [๓๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สงฆพึงระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุผู 
ประกอบดวยองค ๕ คือ :- 
           ๑.  ไมใหอุปสมบท 
           ๒.  ไมใหนิสัย 
           ๓.  ไมใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.   แมไดรับสมมติแลว  ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แลว  สงฆพึงระงับ 
ตัชชนียกรรม. 

                                            หมวดที่   ๒ 
           [๔๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สงฆพึงระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุผู 
ประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก  คือ  :- 
           ๑.  ถกูสงฆลงตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด  ไมตองอาบัตินั้น 
           ๒.  ไมตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๓.  ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๔.   ไมติกรรม 
           ๕.  ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล   สงฆพึงระงับ 
ตัชชนียกรรม.  
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                                            หมวดที่   ๓                         

           [๔๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สงฆพึงระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุผู 
ประกอบดวยองค  ๘  คือ :- 
           ๑.  ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.  ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.  ไมทําการไตสวน 
           ๔.  ไมเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
           ๕.  ไมยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ๖.  ไมโจทภิกษุอ่ืน 
           ๗.  ไมใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ๘.  ไมชวยภิกษุตอภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล  สงฆพึงระงับ 
ตัชชนียกรรม. 
                          วัตรที่ควรระงับ   ๑๘    ขอ  ๓ หมวด  จบ 
 
                                  วิธีระงับตัชชนียกรรม 
           [๔๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กแ็ลสงฆพึงระงับตัชชนียกรรมอยางนี้  
คือภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะนั้น  พึงเขาไปหาสงฆหมผาอุตรา 
สงคเฉวียงบา      ไหวเทาภิกษุทั้งหลายผูแกพรรษากวานั่งกระโหยงประคอง 
อัญชลีกลาวคําขอระงับกรรมนั้นอยางนี้   วาดังน้ี .  
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                คําขอระงับตัชชนียกรรม 
           ทานเจาขา ขาพเจาท้ังหลาย    ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลวไดประพฤติ 
โดยชอบ    หายเยอหยิ่ง     ประพฤติแกตัวได      ขาพเจาท้ังหลายขอระงับ 
ตัชชนียกรรม 
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง   พึงขอแมครั้งท่ีสาม 
           ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม 
วาจา  วาดังนี้ :- 
                         กรรมวาจาระงับตัชชนียกรรม 
                        ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุพวกพระ- 
           ปณฑกุะและพระโลหิตกะน้ี   ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว 
           ประพฤติโดยชอบ  หายเยอหย่ิง  ประพฤติแกตัวได   บัดน้ี 
           ขอระงับตัชชนียกรรม     ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ี  
           แลว สงฆพึงระงับตัชชนียกรรม  แกภิกษพุวกพระปณฑุกะ 
           และพระโลหิตกะ  นี่เปนญัตติ. 
                        ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุพวกพระ- 
           ปณฑกุะและพระโลหิตกะน้ี    ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว 
           ประพฤติโดยชอบหายเยอหย่ิง   ประพฤติแกตัวได    บดัน้ี 
           ขอระงับตัชชนียกรรม      สงฆระงับตัชชนียกรรมแกภกิษ ุ
           พวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ     การระงับตัชชนีย-  
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กรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ  ชอบแก 
ทานผูใด    ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง     ไมชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงพูด.   
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง        ทานเจาขา 
ขอสงฆจงฟงขาพเจา ....     การระงับตัชชนียกรรมแกภิกษ ุ
พวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ   ชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึง 
พูด.  
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม       ทานเจาขา 
ขอสงฆจงฟงขาพเจา      ภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระ- 
โลหิตกะน้ี  สงฆลงตัชชนียกรรมแลว  ประพฤติโดยชอบ 
หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได  บัดน้ีขอระงับตัชชนียกรรม 
สงฆระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระ - 
โลหิตกะ     การระงับตัชชนียกรรม     แกภิกษุพวกพระ 
ปณฑุกะและพระโลหิตกะ   ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้น 
พึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด. 
           ตัชชนียกรรมอันสงฆระงับแลว   แกภิกษพุวกพระ 
ปณฑุกะและพระโลหิตกะ     ชอบแกสงฆ    เหตุนั้นจึงน่ิง 
ขาพเจาทรงความนิไวดวยอยางน้ี.  
                      ตัชชนียกรรม  ที่  ๑  จบ  
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                                       นิยสกรรม   ที่  ๒ 
                                   เรื่องพระเสยยสกะ 
           [๔๓]   ก็โดยสมัยนั้นแล  ทานพระเสยยสกะเปนพาล  ไมฉลาด   ม ี
อาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร  อยูคลกุคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไม 
สนควร  ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายใหปริวาส  ชกัเขาหาอาบัติเติม  ใหมานัต 
อัพภานอยู  บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา 
วา  ไฉนเลาทานพระเสยยสกะจึงไดเปนพาล    ไมฉลาด    มีอาบัติมาก  มี 
มารยาทไมสมควร  อยูคลกุคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ทั้งท่ี 
ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายใหปริวาส  ชกัเขาหาอาบัติเดิม  ใหมานัต    อัพภาน 
อยูเลา   แลวกราบทูลเรื่องนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา. 
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
           [๔๔]  ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆใน 
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุเเรกเกิดนั้น  แลวทรงสอบถามภิกษุ 
ทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไดยนิวา   ภิกษุเสยยสกะเปนพาล   ไม 
ฉลาดมีอาบัติมาก     มีมารยาทไมสมควร     อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการ 
คลุกคลีอัน ไมสมควร  ทัง้ท่ีปกตัตตะภิกษุทั้งหลายใหปริวาส  ชักเขาหาอาบัติ 
เดิม  ใหมานัต  อัพภานอยู  จริงหรือ? 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                                            ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     การ 
กระทําของโมฆบุรุษน้ัน   ไมเหมาะไมสม  ไมควร   ไมใชกิจของสมณะ 
ใชไมได  ไมควรทํา.  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉนโมฆบุรุษนั้น   จึงไดเปนพาล    ไมฉลาด 
มีอาบัติมาก  มีมารยาทไมสนควร   อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอัน 
ไมสมควร  ทั้งท่ีปกตัตตะภิกษุทั้งหลายใหปริวาส   ชักเขาหาอาบัติเดิม   ให 
มานัต   อัพภานอยูเลา  การกระทําของโมฆบุรุษน้ันนั่น  ไมเปนไปเพ่ือความ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส      หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่ 
เลื่อมใสแลว.... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา           รบัสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงทํานิยสกรรมแกภิกษุเสยยสกะ 
คือ  ใหกลับถือนิสัยอีก. 
                                         วิธีทํานิยสกรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลสงฆพึงทํานิยสกรรมอยางนี้    คือชั้นตน 
พึงโจทภิกษุเสยยสกะ  ครัน้แลวพึงใหเธอใหการ  แลวพึงปรับอาบัติ  ครั้น 
แลวภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม 
วาจา  วาดังนี้:- 
                              กรรมวาจาทํานิยสกรรม 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    พระเสยยสกะ 
           ผูนี้เปนพาลไมฉลาด   มีอาบัติมา     มมีรรยาทไมสมควร 
           อยูคลกุคลีกับคฤหสัถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร  ทั้งท่ี 
           ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายใหปริวาสชักเขาหาอาบัติเดิม    ให 
           มานตั    อัพภานอยู    ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว 
           สงฆพึงทํานิยสกรรมแกพระเสยยสกะ  คือ  ใหกลบัถือนิสัย 
           อีก  นีเ่ปนญัตติ.  
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           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา  พระเสยยสกะผู 
นี้เปนพาลไมฉลาด  มีอาบัติมาก   มมีรรยาทไมสมควร อยู 
คลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร      ทั้งท่ี 
ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายใหปริวาสชักเขาหาอาบัติเดิม    ให 
มานัต   อัพภานอยู     สงฆทํานิยสกรรมแกพระเสยยสกะคือ 
ใหกลับถือนสิัยอีก       การทํานิยสกรรมแกพระเสยยสกะคือ 
ใหกลับถือนสิัยอีก    ชอบแกทานผูใด   ทานผูนัน้พึงเปนผู 
นิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด. 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง  ทานเจาขา ขอ 
สงฆจงฟงขาพเจา   พระเสยยสกะผูนี้เปนพาล    ไมฉลาด 
มีอาบัติมาก  มีมารยาทไมสมควร    อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ 
ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร  ทั้งท่ีปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย 
ใหปริวาส ชกัเขาหาอาบติัเดิม ใหมานัต  อัพภานอยู  สงฆ  
ทํานิยสกรรมแกพระเสยยสกะ คือ ใหกลับถือนิสัยอีก  การ 
ทํานิยสกรรมแกพระเสยยสกะ    คือ     ใหกลับถือนินัยอีก 
ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผู 
ใด  ทานผูนัน้พึงพูด. 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม  ทานเจาขา  ขอ 
สงฆจงฟงขาพเจา....ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน 
ผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด.  
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                      นิยสกรรม  อันสงฆทําแลวแกพระเสยยสกะ    คือ 
           ใหกลบัถือนิสัยอีก   ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจา 
           ทรงความน้ีไวอยางน้ี. 
                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๔๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓  เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี   คือทําลับหลัง ๑ ไม 
สอบถามกอนแลวทํา  ๑ไมทําตามปฏิญาณ  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล     เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับเเลวไมดี  

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๔๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นยิสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีกเปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี    คือ   ทํา 
เพราะไมตองอาบัติ  ๑  ทําเพราะอาบัติมิใชเทศนาคามินี ๑  ทําเพราะอาบัติ 
ที่แสดงแลว . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล     เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับเเลวไมดี  

                                            หมวดที่ ๓ 
           [๔๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     นิยสกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีกเปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือ  ไมโจท 
กอนแลวทํา ๑  ไมใหจําเลยใหการแลวทํา  ๑ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล     เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่   ๔ 
           [๔๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     นิยสกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีกเปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี   คือ   ทํา 
ลับหลัง  ๑  ทําโดยไมเปนธรรม   ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล     เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๕   

           [๔๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     นิยสกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีกเปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือไมสอบ 
ถามกอนแลวทํา  ๑ ทําโดยไมเปนธรรม  ๑  สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล     เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับเเลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๕๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นยิสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีกเปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี    คือไมทํา 
ตามปฏิญาณ   ๑   ทําโดยไมเปนธรรม ๑  สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี.  
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                                            หมวดที่  ๗    

           [๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นยิสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓   แม 
อ่ืนอีกเปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี  คือ   ทํา 
เพราะไมตองอาบัติ  ๑   ทําโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่   ๘ 
           [๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นยิสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓   แม 
อ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี     คือ 
ทําเพราะอาบัติมิใชเทสนาคามินี ๑   ทําโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรค 
ทํา   ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่    ๙ 
           [๕๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓   แม 
อ่ืนอีกเปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี  คือ  ทํา 
เพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑  ทําโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรคทํา . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี.  
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                                            หมวดที่  ๑๐  

           [๕๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นยิสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓   แม 
อ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี   คือ 
ไมโจทกอนแลวทํา ๑   ทาํโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรคทํา   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๑๑  

           [๕๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓   แม 
อ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี  คือ ไมให 
จําเลยใหการกอนแลวทํา ๑   ทําโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรคทํา   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับเเลวไมดี. 

                                            หนวดที่  ๑๒ 
           [๕๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓   แม 
อ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี คือ  ไม 
ปรับอาบัติแลวทํา   ๑  ทาํโดยไมเปนธรรม   ๑  สงฆเปนวรรคทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล   เปน 
กรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 
                       ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด  จบ  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 32 

                   ลักษณะกรรมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๕๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓  เปน 
กรรมเปนธรรม   เปนวินัย  และระงับดีแลว   คือ  ทําตอหนา ๑  สอบถาม 
กอนแลวทํา ๑   ทําตามปฏิญาณ  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่    ๒ 
           [๕๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓   แม 
อ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว   คือ   ทําเพราะ 
ตองอาบัติ ๑  ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑  ทําเพราะอาบัติที่ยังไมได 
แสดง  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย  และระงับดแีลว. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓   แม 
อ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว   คือ  โจทกอน 
แลวทํา   ๑  ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัติแลวทํา   ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว.  
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                                            หมวดที่  ๔ 
           [๖๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นยิสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓   แม 
อ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินยั    และระงับดีแลว  คือ   ทําตอ 
หนา  ๑ ทําโดยธรรม  ๑  สงฆพรอมเพรียงกันทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๕                               

           [๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นยิสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓   แม 
อ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย  และระงับดแีลว    คือ    สอบถาม 
กอนแลวทํา ๑   ทําโดยธรรม ๑   สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑                   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค  ๓ นี้แล    เปน 
กรรมเปนธรรน  เปนวินัย   และระงับดแีลว. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๖๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓   แม 
อ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว    คือ    ทําคาม 
ปฏิญาณ ๑ ทาํโดยธรรม ๑   สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย  และระงับดแีลว.  

                                            หมวดที่  ๗ 
           [๖๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นยิสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓  แม 
อ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย    และระงับดีแลว   คือ   ทําเพราะ 
ตองอาบัติ  ๑   ทําโดยธรรม   ๑  สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑   
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปน 
กรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่   ๘ 
           [๖๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นยิสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓   แม 
อ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย    และระงับดีแลว   คือ   ทําเพราะ 
อาบัติเปนเทสนาคามินี ๑  ทําโดยธรรม ๑  สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย    และระงับดีแลว . 

                                            หมวดที่  ๙ 
           [๖๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓    แม 
อ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และระงับดีแลว    คือ   ทําเพราะ 
อาบัติยังไมไดแสดง  ๑   ทําโดยธรรม  ๑   สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค  ๓  นี้แล    เปน 
กรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่   ๑๐ 
           [๖๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓  แม 
อ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย    เเละระงับดีเเลว  คือ   โจทกอน 
แลวทํา  ๑ ทาํโดยธรรม ๑  สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค  ๓  นี้แล    เปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว.  
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                                            หมวดที่   ๑๑ 
           [๖๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      นิยสกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินยั  และระงับดีแลว   คือ   ใหจําเลย 
ใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล     เปน 
กรรมเปนธรรม  เปนวินัย  และระงับดแีลว. 

                                            หมวดที่   ๑๒ 
           [๖๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     นิยสกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และระงับดีแลว  คือ  ปรับอาบัติ 
แลวทํา  ๑ ทาํโดยธรรม  ๑  สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปน 
กรรมเปนธรรม   เปนวินัย  และระงับดีแลว . 
                      ลักษณะกรรมเปนธรรม  ๑๒ หมวด  จบ 
                               ขอท่ีสงฆจํานง  ๖  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๖๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมื่อสงฆจํานง 
จะพึงลงนิยสกรรมก็ได    คือ    เปนผูกอความบาดหมาง   กอการทะเลาะ 
กอการวิวาท  กอความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ   เปนพาล    ไมฉลาด 
มีอาบัติมาก มีมารยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ  ดวยการคลุกคล ี
อันไมสมควร ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เมือ่สงฆจํานง 
จะพึงลงนิยสกรรมก็ได. 

                                            หมวดที่ ๒ 
           [๗๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก 
เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมก็ได    คือ  เปนผูมศีีลวิบัติ    ในอธิศีล ๑ 
เปนผูมีอาจารวิบัติ   ในอัธยาจาร ๑ เปนผูมีทิฏฐิวิบัติ   ในอติทิฏฐิ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค  ๓  นี้แล  เมื่อสงฆจํานง 
จะพึงลงนิยสกรรมก็ได. 

                                            หมวดที่   ๓ 
           [๗๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก 
เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมก็ได    คือ     กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ 
กลาวติเตียนพระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เมือ่สงฆจํานง 
จะพึงลงนิยสกรรมก็ได. 

                                            หมวดที่   ๔ 
           [๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลายเม่ือสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภิกษุ 
๓ รูปคือ  รูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง   กอการทะเลาะ   กอการวิวาท 
กอความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ ๑   รูปหน่ึงเปนพาล   ไมฉลาด     ม ี
อาบัติมาก   มีมารยาทไมสมควร ๑   รปูหน่ึงอยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการ 
คลุกคลีอันไมสมควร ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภิกษุ ๓ รปู 
นี้แล. 

                                            หมวดที่  ๕  

           [๗๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแก 
ภิกษุ ๓ รูปแมอ่ืนอีก คือ    รูปหน่ึงเปนผูมีศีลวิบัติ  ในอธิศลี   รูปหน่ึง 
เปนผูมีอาจารวิบัติในอัธยาจาร  ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีทิฏฐิวิบัติ    ในอติทิฏิฐิ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภิกษุ ๓ รปู 
นี้แล. 

                                            หมวดที่  ๖  

           [๗๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เมื่อสงฆจะพึงลงนิยสกรรมแกภิกษุ 
๓ รูปแมอ่ืนอีก    คือ    รปูหน่ึงกลาวติเตียนพระพุทธเจา  ๑  รปูหน่ึงกลาว 
ติเตียนพระธรรม ๑ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภิกษุ ๓ รูป 
นี้แล. 
                                  ขอท่ีสงฆจํานง  ๖  หมวด  จบ 
                        วัตร  ๑๘  ขอ  ในนิยสกรรม 
           [๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุที่ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลวตอง 
ประพฤติโดยชอบ 
           วิธีประพฤติโดยชอบในนิยสกรรมนั้น    ดังตอไปนี้  :- 
             ๑.  ไมพึงใหอุปสมบท 
             ๒.  ไมพึงใหนิสัย   
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           ๓.  ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.   แมไดรับสมมติไวแลว   กไ็มพึงสั่งสอนภิกษุณี 
           ๖.  ถกูสงฆลงนิยสกรรมเพราะอาบัติใด  ไมพึงตองอาบัตินั้น 
           ๗.  ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๘.  ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๙.  ไมพึงติกรรม 
        ๑๐.  ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
        ๑๑.  ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๒.  ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๓ .  ไมพึงทําการไตสวน 
        ๑๔ .   ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
        ๑๕ .  ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
        ๑๖ .  ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน 
        ๑๗.  ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ 
        ๑๘.  ไมพึงชวยภิกษุตอภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
                              วัตร  ๑๘  ขอ  ในสิยสกรรม  จบ 
                        วัตรท่ีควรระงับและไมควรระงับ 
           [๗๖]   ครั้งน้ัน    สงฆไดลงนิยสกรรมแกพระเสยยสกะแลว    คือให 
กลับถือนิสัยอีก  เธอถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว  ซองเสพคบหานั่งใกลกัลยาณ- 
มิตรขอใหแนะนํา  ไตถาม  ไดเปนพหูสูต  ช่ําชอง  ในคัมภีร  ทรงธรรม  
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ทรงวินัย    ทรงมาติกา  เปนผูฉลาด  เฉียบแหลม  มปีญญา   เปนลัชชี  ม ี
ความรังเกียจ    ใครตอสิกขา  เธอประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง  ประพฤติ 
แกตัวได  เขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวกลาวอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย   ผม  
ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลวไดประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง    ประพฤติแก 
ตัวได    ผมจะพึงปฏิบัติอยางไรตอไปภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้น แดพระ 
ผูมีพระภาคเจา. 
           [๗๗]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาเชนนั้น 
สงฆจงระงับนิยสกรรมแกภิกษุเสยยสกะ. 
                    วัตรท่ีไมควรระงับ  ๑๘  ขอ  ๓  หมวด 

                                            หมวดที่    ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สงฆไมพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผูประกอบ 
ดวยองค ๕ คือ  :- 
           ๑.  ใหอุปสมบท 
           ๒.  ใหนิสัย  
           ๓.   ใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  รบัสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.   แมไดรับสมมติแลว   ก็ยังส่ังสอนภิกษุณี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับนิยสกรรม.  
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                                            หมวดที่    ๒ 
           [๗๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สงฆไมพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผู 
ประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก  คือ:- 
           ๑.  ถกูสงฆลงนิยสกรรมเพราะอาบัติใด  ตองอาบัตินั้น 
           ๒.  ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๓.   ตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๔.   ติกรรม 
           ๕.   ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับนิยสกรรม. 

                                            หมวดที่   ๓ 
           [๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆไมพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผู 
ประกอบดวยองค    ๘   คือ:- 
           ๑ .   หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.  หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.  ทาํการไตสวน 
           ๔.   เริ่มอนุวาทาธิกรณ 
           ๕.  ยงัภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ๖.   โจทภิกษุอ่ืน 
           ๗.  ใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ๘.  ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 41 

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับนิยสกรรม. 
                    วัตรที่ไมควรระงับ   ๑๘  ขอ  ๓  หมวด  จบ 
                  วตัรท่ีควรระงับ  ๑๘  ขอ  ๓  หมวด 

                                            หมวดที่     ๑ 
           [๘๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สงฆพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผู 
ประกอบดวยองค  ๕ คือ:- 
           ๑.  ไมใหอุปสมบท 
           ๒.  ไมใหนิสัย  
           ๓.  ไมใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.  แมไดรับสมมติแลว   ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค   ๕   นี้แล   สงฆพึงระงับ 
นิยสกรรม. 

                                            หมวดที่   ๒ 
           [๘๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผู 
ประกอบดวยองค   แมอ่ืนอีก  คือ :- 
           ๑.  ถกูสงฆลงนิยสกรรมเพราะอาบัติใด  ไมตองอาบัตินั้น 
           ๒.  ไมตองอาบัติอ่ืนอัน เชนกัน  
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           ๓.  ไมตองอาบัติเลวทรามกวาน้ัน 
           ๔. ไมติกรรม 
           ๕.  ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล   สงฆพึงระงับ 
นิยสกรรม. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [ ๘๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สงฆพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผู 
ประกอบดวยองค ๘   คือ:- 
           ๑.   ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.  ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.   ไมทําการไตสวน 
           ๔.   ไมเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
           ๕.   ไมยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ๖. ไมโจทภิกษุอ่ืน 
           ๗.  ไมใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ๘.  ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค  ๘ นี้แล  สงฆพึงระงับ 
นิยสกรรม. 
                          วัตรที่ควรระงับ  ๑๘  ขอ  ๓  หมวด  จบ  
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                                 วิธีระงับนิยสกรรม 
           [๘๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงระงับนิยสกรรมอยางนี้  คือ 
ภิกษุเสยยสกะน้ัน   พึงเขาไปหาสงฆ   หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ไหวเทา 
ภิกษุผูแกพรรษากวา  นั่งกระโหยงประคองอัญชลแีลวกลาวคําขอระงับนิยส- 
กรรมน้ันอยางนี้วาดังน้ี :-                                                       
                                คําระงับนิยสกรรม 
           ทานเจาขา    ขาพเจาถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว    ประพฤติโดยชอบ 
หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได  ขาพเจาขอระงับนิยสกรรม 
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง  พึงขอแมครั้งท่ีสาม 
           ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจาวาดังน้ี:- 
                        กรรมวาจาระงับนิยสกรรม 
                      ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  พระเสยยสกะ 
           รูปน้ี   ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว  ประพฤติโดยชอบ  หาย 
           เยอหย่ิง  ประพฤติแกตัวได  บัดน้ีขอระงับนิยสกรรม  ถา 
           ความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงระงับนิยสกรรม 
           แกพระเสยยสกะ  นี่เปนญัตติ. 
                      ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   พระเสยยสกะ 
           รูปน้ี    ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว  ประพฤติโดยชอบ  หาย  
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เยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ีขอระงับนิยสกรรม  สงฆ 
ระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ    การระงับนิยสกรรมแก 
พระเสยยสกะ   ชอบแกทานผูใด    ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด. 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง  ทานเจาขา  ขอ 
สงฆจงฟงขาพเจา   พระเสยยสกะรูปน้ี   ถูกสงฆลงนิยส- 
กรรมแลว  ประพฤติโดยชอบ  หายเยอหย่ิง   ประพฤติแก 
ตัวได   บัดน้ีขอระงับนิยสกรรม   สงฆระงับนิยสกรรมแก 
พระเสยยสกะ    การระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะชอบ 
แกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงพูด.                      
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม  ทานเจาขา  ขอ 
สงฆจงฟงขาพเจา   พระเสยยสกะรูปน้ี   ถูกสงฆลงนิยส- 
กรรมแลว  ประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแก 
ตัวได   บัดน้ีขอระงับนิยสกรรม    สงฆระงับนิยสกรรมแก 
พระเสยยสกะ   การระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ  ชอบ 
แกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงพูด. 
           นิยสกรรมอันสงฆระงับแลวแกพระเสยยสกะ ชอบ 
แกสงฆ   เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรงความนี้ไว  อยางน้ี. 
                        จบ  นิยสกรรม  ที ่๒  
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                                ปพพาชนียกรรมที่  ๓ 
                   เรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ 
           [๘๔]   ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ 
เปนเจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรี  เปนภิกษุอลัชชีเลวทราม ภิกษุพวกน้ันประพฤติ 
อนาจารเห็นปานดังน้ี  คือ ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอ่ืนปลูกบาง รด 
น้ําเองบาง  ใชใหผูอ่ืนรดบาง  เก็บดอกไมเองบาง  ใชใหผูอ่ืนเก็บบาง รอย  
กรองดอกไมเองบาง  ใชใหผูอ่ืนรอยกรองบาง  ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชให 
ผูอ่ืนทําบาง   ทํามาลัยเรียงกานเองบาง   ใชใหผูอ่ืนทําบาง   ทําดอกไมชอ 
เองบาง     ใชใหผูอ่ืนทําบาง    ทําดอกไมพุมเองบาง    ใชใหผูอ่ืนทําบาง 
ทําดอกไมเทริดเองบาง  ใชใหผูอ่ืนทําบาง  ทําดอกไมพวงเองบาง   ใชให 
ผูอ่ืนทําบาง   ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง    ใชใหผูอ่ืนทําบาง 
ภิกษุพวกน้ันนําไปเองบาง  ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง  ซึ่งมาลัยตอกาน นําไปเอง 
บาง    ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง    ซึ่งมาลยัเรียงกาน   นําไปเองบาง  ใชใหผูอ่ืน 
นําไปบาง ซึ่งดอกไมชอนําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง  ซึ่งดอกไมพุม 
นําไปเองบาง   ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง   ซึ่งดอกไมเทริด  นําไปเองบาง  ใช 
ใหผูอ่ืนนําไปบาง   ซึ่งดอกไมพวง   นําไปเองบาง   ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง 
ซึ่งดอกไมแผงสําหรับประดับอก   เพ่ือกุลสตรีเพ่ือกุลธิดา  เพ่ือกุมารีแหง 
ตระกูล   เพ่ือสะใภแหงตระกูล    เพ่ือกุลทาสี    ภิกษุพวกน้ันฉันอาหารใน 
ภาชนะอันเดียวกันบาง  ดื่มน้ําในขันใบเดียวกันบาง   นั่งบนอาสนะอันเดียว 
กันบาง  นอนบนเตียงอันเดียวกันบาง  นอนรวมเครื่องลาดอันเดียวกันบาง  
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นอนคลุมผาหมผืนเดียวกันบาง   นอนรวมเครื่องลาดและคลุมผาหมรวมกัน 
บาง   กับกุลสตรี   กุลธิดา  กุมารีแหงตระกูล   สะใภแหงตระกูล   กลุทาสี 
ฉันอาหารในเวลาวิกาลบาง    ดื่มน้ําเมาบาง    ทดัทรงดอกไมของหอมและ 
เครื่องลูบไลบาง    ฟอนราํบาง    ขับรองบาง    ประโคมบาง   เตนรําบาง 
ฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง   ขับรองกบัหญิงฟอนรําบาง  ประโคมกับหญิง 
ฟอนรําบาง    เตนรํากับหญิงรําบาง   ฟอนรํากับหญิงขับรองบาง   ขับรอง 
กับหญิงขับรองบาง  ประโคมกับหญิงขับรองบาง  เตนรํากับหญิงขับรองบาง 
ฟอนรํากับหญิงประโคมบาง  ขับรองกับหญิงประโคมบาง  ประโคมกับหญิง 
ประโคมบาง     เตนรํากับหญิงประโคมบาง     ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง 
ขับรองกับหญิงเตนรําบาง    ประโคมกับหญิงเตนรําบาง     เตนรํากับหญิง 
เตนรําบาง   เลนหมากรุกแถวละแปดตาบาง   เลนหมากรุกแถวละสิบตาบาง 
เลนหมากเก็บบาง   เลนชิงนางบาง   เลนหมากไหวบาง  เลนโยนบวงบาง 
เลนไมหึ่งบาง  เลนฟาดใหเปนรูปตางๆ บาง   เลนสะกาบาง  เลนเปาใบไม 
บาง  เลนไถนอย ๆ บาง   เลนหกคะเมนบาง   เลนไมกังหันบาง  เลนตวง 
ทรายดวยใบไมบาง   เลนรถนอย ๆ บาง   เลนธนนูอย ๆ บาง    เลนเขียน 
ทายบาง  เลนทายใจบาง  เลนเลียนคนพิการบาง  หัดข่ีชางบาง หัดข้ีมาบาง 
หัดข่ีรถบาง  หัดยิงธนูบาง  หัดเพลงอาวุธบาง  ว่ิงผลัดชางบาง ว่ิงผลัดมา 
บาง   ว่ิงผลัดรถบาง  ว่ิงขับกันบาง  ว่ิงเปยวกันบาง  ผิวปากบาง  ปรบมือ 
บาง   ปล้ํากนับาง   ชกมวยกันบาง   ปูลาดผาสังฆาฏิ  ณ  กลางสถานเตนรํา 
แลวพูดกับหญิงฟอนรําอยางน้ีวา      นองหญิง      เธอจงฟอนรํา ณ ที่นี้  
ดังน้ีบาง  ใหการคํานับบาง   ประพฤติอนาจารมีอยางตาง ๆ  บาง.   
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                            อบุาสกเลาเรื่องใหพระฟง 
           [๘๕]  กโ็ดยสมัยนั้นแล        ภิกษุรูปหน่ึงจําพรรษาในแควนกาสี 
เดินทางไปพระนครสาวัตถี   เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถึงชนบทกิฏาคีรี 
แลว   ครั้นเวลาเชาภิกษุนั้นครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาต 
ยังชนบทกิฏาคีรี   มีอาการเดินไป  ถอยกลับ  แลเหลียว  คูแขน  เหยียดแขน 
นาเลื่อมใส   มีจักษุทอดลงสมบูรณดวยอิริยาบถ 
           คนทั้งหลายเห็นภิกษุรูปนั้น      แลวพูดอยางนี้วาภิกษุรูปนี้เปนใคร 
ดูคลายคนไมคอยมีกําลัง    เหมือนคนออนแอ  เหมือนคนมีหนาสยิ้ว  ใคร 
เลาจักถวายบิณฑะแกทานผูเขาไปเท่ียวบินฑบาตรูปนี้      สวนพระผูเปนเจา 
เหลาพระอัสสชิ  และพระปุนัพพสุกะของพวกเรา  เปนผูออนโยน  พูดจา 
ไพเราะ  ออนหวาน    ยิม้เเยมกอน มักพูดวา   มาเถิด  มาดีแลว มีหนาไม 
สยิ้ว   มีหนาชื่นบาน มักพูดกอน  ใคร ๆ ก็ตองถวายบิณฑะแกทานเหลาน้ัน. 
           อุบาสกคนหน่ึงไดเเลเห็นภิกษุรูปนั้น      กําลังเท่ียวบิณฑบาตอยูใน 
ชนบทกิฏาคีรี     ครั้นแลวจึงเขาไปหาภิกษุรูปนั้น    กราบเรียนถามภิกษุรูป 
นั้นวา  พระคุณเจาไดบิณฑะบางไหม  ขอรับ. 
           ภิกษุรปูนั้นตอบวา  ยังไมไดบิณฑะเลย   ทานผูมีอายุ. 
           อุบาสกกลาวอาราธนาวา    นิมนตไปเรือนผมเถิดขอรับ     แลวนํา 
ภิกษุรูปนั้นไปเรือน  นิมนตใหฉันแลวเรียนถามวา  พระคุณเจาจักไปที่ไหน 
ขอรับ. 
           ภิ.  อาตมาจักไปพระนครสาวัตถี  เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจา. 
           อุ.  ถาเชนนั้น   ขอพระคุณเจา   จงกราบถวายบังคมพระบาทยุคล  
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ของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา    และขอจงกราบทูลตามถอยคําของ 
ผมอยางนี้วา   พระพุทธเจาขา   วัดในชนบทกิฏาคีรีเสื่อมถอย    ภิกษุพวก 
อัสสชิและปุนัพพสุกะ  เปนเจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรี  เปนภิกษุอลัชชี   เลว 
ทราม พวกเธอประพฤติอนาจารเห็นปานดังน้ี  คือ ปลูกตนไมดอกเองบาง 
ใชใหผูอ่ืนปลูกบาง   รดน้ําเองบาง    ใชใหผูอ่ืนรดบาง  เก็บดอกไมเองบาง 
ไมใหผูอ่ืนเก็บบาง    รอยกรองดอกไมเองบาง     ใชใหผูอ่ืนรอยกรองบาง 
ทํามาลัยตอกานเองบาง  ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทํามาลัยเรียงกานเองบาง ใชให 
ผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง  ใชใหผูอ่ืนทําบาง  ทําดอกไมพุมเองบาง 
ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมพวง 
เองบาง  ใชใหผูอ่ืนทาบาง  ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง  ใชให 
ผูอ่ืนทําบาง ภิกษุพวกน้ันนําไปเองบางใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซึ่งมาลัยตอกาน 
นําไปเองบาง     ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง     ซึ่งมาลัยเรียงกาน   นําไปเองบาง 
ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง   ซึ่งดอกไมชอ  นําไปเองบาง   ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง 
ซึ่งดอกไมพุมนําไปเองบาง  ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง  ซึ่งดอกไมเทริด   นําไป 
เองบาง  ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง  ซึ่งดอกไมพวง  นําไปเองบาง  ใชใหผูอ่ืน 
นําไปบาง    ซึ่งดอกไมแผงสําหรับประดับอก    เพ่ือกุลสตรี    เพ่ือกุลธิดา 
เพ่ือกุมารีแหงตระกูล   เพ่ือสะใภแหงตระกูล    เพ่ือกุลทาสี   ภิกษุพวกน้ัน 
ฉัน อาหารในภาชนะอันเดียวกันบาง  ดื่มน้ําในขันใบเดียวกันบาง    นั่งบน 
อาสนะอันเดียวกันบาง  นอนบนเตียงอันเดียวกันบาง  นอนรวมเครื่องลาด 
อันเดียวกันบาง  นอนคลุมผาหมผืนเดียวกันบาง   นอนรวมเครื่องลาดและ 
คลุมผาหมรวมกันบาง   กับกุลสตร ี กุลธิดา  กุมารีแหงตระกูล  สะใภแหง  
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ตระกูล   กลุทาสี    ฉันอาหารในเวลาวิกาลบาง    ดื่มน้ําเมาบาง    ทัดทรง 
ดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลบาง   ฟอนรําบาง  ขับรองบาง   ประโคม 
บาง  เตนรําบาง  ฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง   ขับรองกับหญิงฟอนรําบาง 
ประโคมกับหญิงฟอนรําบาง   เตนรํากับหญิงฟอนรําบาง   ฟอนรํากับหญิง 
ขับรองบาง     ขับรองกับหญิงขับรองบาง      ประโคมกับหญิงขับรองบาง 
เตนรํากับหญิงขับรองบาง   ฟอนรํากับหญิงประโคมบาง    ขับรองกับหญิง 
ประโคมบาง    ประโคมกบัหญิงประโคมบาง    เตนรํากับหญิงประโคมบาง 
ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง    ขับรองกับหญิงเตนรําบาง    ประโคมกับหญิง 
เตนรําบาง     เตนรํากับหญิงเตนรําบาง      เลนหมากรุกแถวละแปดตาบาง 
เลนหมากรุกแถวละสิบตาบาง    เลนหมากเก็บบาง   เลนชิงนางบาง   เลน 
หมากไหวบาง  เลนโยนบวงบาง   เลนไมหึ่งบาง   เลนฟาดใหเปนรูปตาง ๆ 
บาง  เลนสะกาบาง  เลนเปาใบไมบาง  เลนไถนอย  ๆ  บาง  เลนหกคะเมน 
บาง  เลนไมกังหันบาง เลนตวงทรายดวยใบไมบาง เลนรถนอย ๆ บาง เลน 
ธนูนอย ๆ บาง  เลนเขียนทายบาง  เลนทายใจบาง  เลนเลียนคนพิการบาง 
หัดข่ีชางบาง  หัดข่ีมาบาง  หัดข่ีรถบาง  หัดยิงธนูบาง  หัดเพลงอาวุธบาง 
ว่ิงผลัดชางบาง ว่ิงผลัดมาบาง ว่ิงผลัดรถมาบาง  ว่ิงขับกันบาง  ว่ิงเปยวกันบาง 
ผิวปากบาง  ปรบมือบาง   ปล้ํากันบาง   ชกมวยกันบาง   ปูลาดผาสังฆาฏิ 
ณ กลางสถานเตนรํา  แลวพูดกับหญิงฟอนรําอยางน้ีวา  นองหญิง เธอจง 
ฟอนรํา ณ ที่นี้   ดังน้ีบาง   ใหการคํานับบาง   ประพฤติอนาจารมีอยาง 
ตาง ๆ บาง  เมื่อกอนชาวบานยังมีศรัทธาเลื่อมใส   แตเดี๋ยวน้ีเขาไมศรัทธา 
ไมเลื่อมใสแลว    แมทานประจําของสงฆกอน ๆ บดันี้ทายกทายิกาไดตัดขาด  
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แลว ภิกษุมีศีลเปนที่รักยอมหลีกเลี่ยงไป  ภิกษุเลวทรามอยูครอง  พระพุทธ 
เจาขา    ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส     พระผูมีพระภาคเจาพึง 
สงภิกษุทั้งหลายไปสูชนบทกิฏาคีรีเถิด    เพ่ือวัดในชนบทกิฏาคีรีนี้จะต้ังม่ัน 
อยู. 
           ภิกษุรปูนั้นรับคําของอุบาสกน้ันแลว   ลุกจากอาสนะหลีกไปโดยทาง 
พระนครสาวัตถี   ถึงพระนครสาวัตถี  พระวิหารเชตวัน   อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี  โดยลําดับ   เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคเจาแลวน่ัง  ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง. 
                                          พุทธประเพณี 
           [๘๖]   ก็การท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย      ทรงปราศรัยกับ 
พระอาคันตุกะท้ังหลาย   นั่นเปนพุทธประเพณี. 
                                           ทรงปฏิสันถาร 
           ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามภิกษุรูปนั้นวา   ดูกอนภิกษุ 
รางกายของเธอยังพอทนไดหรือ  ยังพอใหเปนไปไดหรือ  เธอเดินทางมามี 
ความลําบากนอยหรือ  และเธอมาจากไหน. 
           ภิกษุรปูนั้นกราบทูลวา ขาพระพุทธเจายังพอทนได  พระพุทธเจาขา 
ยังพอใหเปนไปได  พระพุทธเจาขา  เเละขาพระพุทธเจาเดินทางมา มีความ 
ลําบากเล็กนอย    ขาพระพุทธเจาจําพรรษาในแควนกาสีแลว    เมื่อจะมายัง 
พระนครสาวัตถี  เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ไดผานชนบทกิฏาคีรี  พระ 
พุทธเจาขา   ครั้นเวลาเชา   ขาพระพุทธเจาครองอันตรวาสก  ถอืบาตรจีวร  
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เขาไปบิณฑบาตยังชนบทกิฏาคีรี  อุบาสกคนหน่ึง  ไดแลเห็นขาพระพุทธเจา 
กําลังเที่ยวบิณฑบาตอยูในชนบทกิฏาคีรี  ครั้นแลวไดเขาไปหาขาพระพุทธ-  
เจา   กราบไหวขาพระพุทธเจาแลวถามวา  ทานไดบิณฑะบางไหม    ขอรบั 
ขาพระพุทธเจาตอบวา  ยังไมไดบิณฑะเลยผูมีอายุ เขาพูดวา นิมนตไปเรือน 
ผมเถิด   ขอรบั  แลวนําขาพระพุทธเจาไปเรือนใหฉันเเลวถามวา  พระคุณ 
เจาจักไปที่ไหน    ขอรับ    ขาพระพุทธเจาตอบวา    จักไปพระนครสาวัตถี 
เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจา    เขาพูดวา    ทานขอรับ    ถาเชนนั้นขอทาน 
จงกราบถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา 
และขอจงกราบทูลตามถอยคําของกระผมอยางนี้วา  พระพุทธเจาขา  วัดใน 
ชนบทกิฏาคีรีเสื่อมถอย   ภิกษุพวกพระอสัสชิและพระปุนัพพสุกะเปนเจาถิ่น 
ในชนบทกิฏาคีรี  เปนภิกษุอลัชช ี  เลวทราม   พวกเธอประพฤติอนาจาร 
เห็นปานน้ี   คือ  ปลูกตนไมดอกเองบาง   ใชใหผูอ่ืนปลูกบาง ....ประพฤติ  
อนาจารมีอยางตางๆ บาง  เมื่อกอนชาวบานยังมีศรัทธาเลื่อมใส    แตเดี๋ยว 
นี้เขาไมศรัทธาไมเลื่อมใสแลว   แมทานประจําสงฆกอนๆ   บดันี้ทายก 
ทายิกาไดตัดขาดแลว   ภิกษุมีศีลเปนที่รัก  ยอมหลีกเลี่ยงไป  ภิกษุเลวทราม 
อยูครอง  พระพุทธเจาขา    ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส  พระ- 
องคควรสงภิกษุทั้งหลายไปสูชนบทกฏิาคีรี  เพ่ือวัดในชนบทกฏิาคีรีนี้  จะ  
พึงต้ังมั่นอยู ดังน้ี   ขาพระพุทธเจามาจากชนบทกิฏาคีรีนั้น พระพุทธเจาขา. 
                   ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
           [๘๗]  ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ  ใน 
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวทรงสอบถามภิกษุ  
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ทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไดยินวา   ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ 
ปุนัพพสุกะเปนเจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรีเปนภิกษุอลัชชี  เลวทราม  พวกเธอ 
ประพฤติอนาจารเห็นปานดังน้ี    คือ   ปลูกตนไมดอกเองบาง  ใชผูอ่ืนปลูก 
บาง.... ประพฤติอนาจารมีอยางตาง ๆ บาง   เม่ือกอนชาวบานยังมีศรัทธา 
เลื่อมใส    แตเดี๋ยวน้ีเขาไมศรัทธาไมเลื่อมใสแลว    แมทานประจําของสงฆ 
กอนๆ  บัดนีท้ายกทายิกาไดตัดขาดแลว  ภิกษุมีศีลเปนที่รักยอมหลีกเลี่ยงไป 
ภิกษุเลวทรามอยูครอง   ดังน้ี   จริงหรือ? 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา. 
                                  ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การกระ 
ทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น   ไมเหมาะ  ไมสม    ไมควร   ไมใชกิจ 
ของสมณะ  ใชไมได  ไมควรทํา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไฉน    ภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันจึงไดประพฤติ 
อนาจารเห็นปานดังน้ี   คือ  ไดปลูกตนไมดอกเองบาง   ไดใชใหผูอ่ืนปลูก 
บาง   ไดรดน้ําเองบาง  ไดใชใหผูอ่ืนรดบาง,  ไดเก็บดอกไมเองบาง  ได 
ใชใหผูอ่ืนเก็บบาง,  ไดรอยกรองดอกไมเองบาง    ไดใชใหผูอ่ืนรอยกรอง 
บาง,  ไดทํามาลัยตอกันเองบาง  ไดใชใหผูอ่ืนทําบาง, ไดทํามาลัยเรียงกาน 
เองบาง  ไดใชใหผูอ่ืนทําบาง,  ไดทําดอกไมชอเองบาง   ไดใชใหผูอ่ืนทํา 
บาง,  ไดทําดอกไมพุมเองบาง  ไดใชใหผูอ่ืนทําบาง,    ไดทําดอกไมเทริด 
เองบาง   ไดใชใหผูอ่ืนทําบาง,    ไดทําดอกไมพวงเองบางไดใชใหผูอ่ืนทํา 
บาง,    ไดทําดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง    ไดใชใหผูอ่ืนทําบาง,  
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พวกเธอไดนําไปเองบาง   ไดใชใหผูอ่ืนนําไปบาง,  ซึ่งมาลัยตอกัน   ไดนํา 
ไปเองบาง  ไดใชใหผูอ่ืนนําไปบาง,   ซึ่งมาลัยเรียงกาน    ไดนําไปเองบาง 
ไดใชใหผูอ่ืนนําไปบาง,  ซึ่งดอกไมชอ    ไดนําไปเองบาง    ไดใชใหผูอ่ืน 
นําไปบาง,   ซึ่งดอกไมพุม    ไดนําไปเองบาง     ไดใชใหผูอื่นนําไปบาง, 
ซึ่งดอกไมเทริดไดนําไปเองบาง  ไดใชใหผูอ่ืนนําไปบาง,   ซึ่งดอกไมพวง 
ไดนําไปเองบาง  ไดใชใหผูอ่ืนนําไปบาง, ซึ่งดอกไมแผงสําหรับประดับอก 
เพ่ือกุลสตรี    เพ่ือกุลธิดา    เพ่ือกุมารีแหงตระกูล    เพ่ือสะใภแหงตระกูล 
เพ่ือกุลทาสี. 
           พวกเธอไดฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบาง,   ไดดื่มน้ําในขันใบ 
เดียวกันบาง,  ไดนั่งบนอาสนะอันเดียวกันบาง     ไดนอนบนเตียงอันเดียว 
กันบาง,    ไดนอนรวมเครื่องลาดอันเดียวกันบาง,    ไดนอนคลุมผาหมผืน 
เดียวกันบาง,    ไดนอนรวมเครื่องลาดและคลุมผาหมรวมกันบางกับกุลสตรี 
กุลธิดา    กุมารีแหงตระกูลสะใภแหงตระกูล  กุลทาสีไดฉันอาหารในเวลา 
วิกาลบาง,   ไดดื่มน้ําเมาบาง, ไดทัดทรงดอกไมของหอม  และเครื่องลูบไล 
บาง,  ไดฟอนรําบาง,  ไดขับรองบาง,  ไดประโคมบาง,    ไดเตนรําบาง, 
ไดฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง  ไดขับรองกับหญิงฟอนรําบาง,  ไดประโคม 
กับหญิงฟอนรําบาง,     ไดเตนรํากับหญิงฟอนรําบาง,    ไดฟอนรํากับหญิง 
ขับรองบาง,    ไดขับรองกับหญิงขับรองบาง,    ไดประโคมกับหญิงขับรอง 
บาง,  ไดเตนรํากับหญิงขับรองบาง,  ไดฟอนรํากับหญิงประโคมบาง,   ได 
ขับรองกับหญิงประโคมบาง,  ไดประโคมกับหญิงประโคมบาง,   ไดเตนรํา 
กับหญิงประโคมบาง,    ไดฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง,    ไดขับรองกับหญิง 
เตนรําบาง,  ไดประโคมกับหญิงเตนรําบาง,   ไดเตนรํากับหญิงเตนรําบาง.  
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           ไดเลนหมากรุกแถวละแปดตาบาง,  ไดเลนหมากรุกแถวละสิบตาบาง, 
ไดเลนหมากเก็บบาง,   ไดเลนชิงนางบาง,   ไดเลนหมากไหวบาง,   ไดเลน 
โยนหวงบาง,   ไดเลนไมหึ่งบาง,   ไดเลนฟาดใหเปนรูปตาง ๆ บาง,    ได 
เลนสะกาบาง,   ไดเลนเปาใบไมบาง,    ไดเลนไถนอย  ๆ บาง,    ไดเลนหก 
คะเมนบาง,  ไดเลนไมกังหันบาง,   ไดเลนตวงทรายดวยใบไมบาง, ไดเลน 
รถนอย ๆ บาง,  ไดเลนธนูนอย  ๆ  บาง,  ไดเลนเขียนทายบาง,  ไดเลนทายใจ 
บาง,  ไดเลนเลียนคนพิการบาง,  ไดหัดข่ีชางบาง,    ไดหัดข่ีมาบาง,    ได 
หัดข่ีรถบาง,  ไดหัดยิงธนูบาง,   ไดหัดเพลงอาวุธบาง,  ไดว่ิงผลัดชางบาง, 
ไดว่ิงผลัดมาบาง,   ไดว่ิงผลัดรถบาง,   ไดว่ิงขับกันบาง,   ไดว่ิงเปยวกันบาง, 
ไดผิวปากบาง,      ไดปรบมือบาง,  ไดปล้ํากันบาง,      ไดชกมวยกันบาง, 
ปูลาดผาสังฆาฏิ  ณ  กลางสถานท่ีเตนรําแลว,   ไดพูดกับหญิงฟอนรําอยางนี้ 
วานองหญิง  เธอจงฟอนรํา  ณ  ที่นี้  ดังนี้บาง,   ไดใหการคํานับบาง   ได 
ประพฤติอนาจารมีอยางตาง ๆ บาง     เมื่อกอนชาวบานยังมีศรัทธาเลื่อมใส 
แคเดี๋ยวน้ีเขาไมศรัทธาไมเลื่อมใสแลว         แมทานประจําของสงฆกอน ๆ 
บัดนี้ทายกทายิกาไดตัดขาดแลว  ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักยอมหลีกเลี่ยงไป  ภิกษุ 
เลวทรามอยูครองเลา. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การกระทําของโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น   ไมเปน 
ไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส....ครั้นแลว  ทรงทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะวาไปเถิดสารีบุตรและโมคคัล- 
ลานะพวกเธอไปถึงชนบทกิฏาคีรีแลวจงทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวก 
พระอัสสชิ    และพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี    เพราะภิกษุพวกน้ัน 
เปนสัทธิวิหาริกของพวกเธอ  
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           พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกราบทูลถามวา  พวกขาพระพุทธ 
เจาจะทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจาก 
ชนบทกิฏาคีรีไดดวยวิธีไร    เพราะภิกษุพวกน้ันดุราย    หยาบคาย   พระ- 
พุทธเจาขา                                                                              
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนสารีบุตรและโมคคัลลานะ  ถาเชน 
นั้นพวกเธอจงไปพรอมดวยภิกษุหลาย ๆ รูป 
           พระสารีบุตร    และพระโมคคัลลานะกราบทูลสนองพระผูมีพระภาค 
เจา  วาอยางนั้นพระพุทธเจาขา. 
                         วิธีทําปพพาชนียกรรม 
           [๘๘]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แล 
ปพพาชนียกรรมพึงทําอยางนี้    คือ   พึงโจทภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ- 
ปุนัพพสุกะกอน  ครั้นแลวพึงใหพวกเธอใหการ  แลวพึงปรับอาบัติ   ครั้น 
แลว    ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจา วาดังน้ี :-                                                                 
                             กรรมวาจาทําปพพาชนียกรรม 
                      ทานเจาขา  ขอสงฆจงพึงขาพเจา   ภกิษุพวกพระ 
           อัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลาน้ี   เปนผูประทุษรายสกุล 
           มีความประพฤติเลวทราม     ความประพฤติเลวทรามของ 
           ภิกษุเหลาน้ี เขาไดเห็นอยูดวย  เขาไดยินอยูดวย  และสกลุ  
           ทั้งหลายถูกภิกษุเหลาน้ีประทุษรายแลวเขาไดเห็นอยูดวย 
           เขาไดยินอยูดวย       ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว 
           สงฆพึงทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ  
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ปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา   ภกิษุพวกพระอัสสชิ  และ 
พระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกฏิาคีรี  นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภกิษุพวกพระ 
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลาน้ีเปนผูประทุษรายสกุล  
มีความประพฤติเลวทราม     ความประพฤติเลวทรามของ 
ภิกษุเหลาน้ี   เขาไดเห็นอยูดวย   เขาไดยินอยูดวย   และ 
สกุลท้ังหลายถูกภิกษุเหลาน้ีประทุษรายแลว     เขาไดเห็น 
อยูดวย  เขาไดยินอยูดวยสงฆทําปพพาชนียกรรมแกภิกษ ุ
พวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี วา 
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบท 
กิฏาคีรี  การทําปพพาชนียกรรมแกภกิษุพวกพระอัสสชิและ 
พระปุนัพพสะกะจากชนบทกิฏาคีรวีา  ภิกษุพวกพระอัสสชิ 
และพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี      ชอบแก 
ทานผูใด    ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง    ไมชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้น พึงพูด 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง        ทานเจาขา 
ขอสงฆจงพึงขาพเจา  ภกิษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพ 
สุกะเหลาน้ี   เปนผูประทุษรายสกุล   มีความประพฤติเลว 
ทราม    ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลาน้ี    เขาได 
เห็นอยูดวย   เขาไดยินอยูดวย   และสกุลท้ังหลายถูกภิกษุ 
เหลาน้ีประทุษรายแลว  เขาไดเห็นอยูดวยเขาไดยินอยูดวย  
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สงฆทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ 
ปุนัพพสุกะ   จากชนบทกฏิาคีรีวา   ภกิษุพวกพระอัสสชิ 
และพระปุนัพพสุกะ   ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี   การทํา 
ปพพาชนียกรรมเเกภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพ- 
พสุกะจากชนบทกิฏาคีรวีา   ภกิษุพวกพระอัสสชิและพระ 
ปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี     ชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึง 
พูด 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม  ทานเจาขา   ขอ 
สงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ 
เหลาน้ี  เปนผูประทุษรายสกุล  มีความประพฤติเลวทราม  
ความเลวทรามของภิกษุเหลาน้ี  เขาไดเห็นอยูดวย  เขาได 
ยินอยูดวย     และสกุลท้ังหลายถูกภิกษุเหลาน้ีประทุษราย 
แลว  เขาไดเห็นอยูดวย  เขาไดยินอยูดวย  สงฆทําปพพา 
ชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จาก 
ชนบทกิฏาคีรีวา   ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ 
ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี   การทําปพพาชนียกรรมแกภิกษ ุ
พวกพระอัสสชิ    เเละพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา 
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ      ไมพึงอยูใน 
ชนบทกิฏาคีรี    ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด    
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                      ปพพชนียกรรม      สงฆทําแลวแกภิกษุพวกพระ 
           อัสสชิและพระปุนัพพสุกะ    จากชนบทกิฏาคีรีวา    ภกิษ ุ
           พวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏา 
           คีรี  ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรงความนี้ไว 
           อยางน้ี. 
              ลักษณะกรรมไมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค  ๓ 
เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือ ทาํลับหลัง  ๑ 
ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  

                                            หมวดที่   ๒ 
           [๙๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี  คือ 
ทําเพราะไมตองอาบัติ ๑  ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ๑   ทําเพราะ 
อาบัติที่แสดงแลว  ๑  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปพพาชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี.  
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                                            หมวดที่  ๓ 
           [๙๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี   คือ 
ไมโจทกอนแลวทํา  ๑    ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา  ๑    ไมปรับอาบัติ 
แลวทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปพพาชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่   ๔ 
           [๙๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือ 
ทําลับหลัง  ๑   ทําโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่ ๕ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืน 
อีก  เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี คือ ไมสอบ 
ถามกอนแลวทํา     ทําโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี.  
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                                            หมวดที่  ๖ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓    แม 
อ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี คือ  ทํา 
ไมตามปฏิญาณ  ๑  ทําโดยไมเปนธรรม    สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓  นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  

                                            หมวดที่  ๗ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓  แมอ่ืน 
อีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี คือ  ทําเพราะ 
ไมตองอาบัติ   ๑   ทําโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรคทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปพพาชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่   ๘ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค   ๓  แมอ่ืน 
อีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือ  ทําเพราะ 
อาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี  ๑  ทําโดยไมเปนธรรม    สงฆเปนวรรคทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปพพาชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค  ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่   ๙ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓  แมอ่ืน 
อีก  เปนกรรมไมเปนธรรมไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะ  
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อาบัติที่แสดงแลว   ๑   ทาํโดยไมเปนธรรม     สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่   ๑๐ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืน 
อีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี  คือ  ไมโจท 
กอนแลวทํา  ๑    ทําโดยไมเปนธรรม  ๑    สงฆเปนวรรคทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปพพาชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓  นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๑๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓  แมอ่ืน 
อีก   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี  คือ ไมให 
จําเลยใหการกอนแลวทํา ๑   ทําโดยไมเปนธรรม  ๑   สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๑๒ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยของค ๓  แมอ่ืน 
อีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับ 
อาบัติแลวทํา  ๑  ทําโดยไมเปนธรรม   ๑   สงฆเปนวรรคทํา ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓  นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  
                   ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒  หมวด  จบ 
                  ลกัษณะกรรมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 

                                            หมวดที่   ๑ 
           [๙๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว   คือ  ทําตอหนา  ๑ สอบ 
ถามกอนแลวทํา  ๑  ทําตามปฏิญาณ  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปพพาชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค  ๓ นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๙๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย    และระงับดีแลว  คือ  ทําเพราะ 
ตองอาบัติ  ๑   ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี  ๑   ทําเพราะอาบัติยังไมได 
แสดง  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ปพพาชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค  ๓   นีแ้ล 
เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย    และระงับดีแลว.  
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                                            หมวดที่  ๓ 
           [๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว  คือ  โจทกอน 
แลวทํา ๑   ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา  ๑   ปรับอาบัติแลวทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓  นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว . 

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๙๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และระงับดีแลว  คือ  ทําตอ 
หนา     ทําโดยธรรม  ๑  สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค  ๓ นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๕ 
           [๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค 
๓ แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย  และระงับดีแลว  คือ   สอบ 
ถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ปพพาชนีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว . 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๙๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว   คือ   ทําตาม 
ปฏิญาณ ๑ ทาํโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา  ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ปพพาชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค   ๓ นีแ้ล 
เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๗ 
           [๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับดีแลว     คือ   ทํา 
เพราะตองอาบัติ   ๑   ทําโดยธรรม ๑  สงฆพรอมเพรียงกันทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่   ๘ 
           [๑๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และระงับดีแลว  คือ  ทําเพราะ 
อาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยธรรม  ๑  สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ปพพาชนีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๙ 
           [๑๐๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว คือ  ทําเพราะ 
อาบัติที่ยังไมไดแสดง  ๑ ทําโดยธรรม ๑  สงฆพรอมเพรียงกันทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว.  
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                                            หมวดที่  ๑๐ 
           [๑๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย         ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย  และระงับดีเเลว   คือ 
โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม  ๑  สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปพพาชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่    ๑๑ 
           [๑๐๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค  ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว คือ  ใหจําเลย 
ใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค  ๓ นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว . 

                                            หมวดที่  ๑๒ 
           [๑๐๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดเีเลว   คือ 
ปรับอาบัติแลวทํา  ๑   ทาํโดยธรรม   ๑  สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปพพาชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว. 
                       ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด  จบ  
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                            ขอท่ีสงฆจํานง  ๑๔  หมวด 

                                            หมวดที่    ๑ 
           [๑๐๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมื่อสงฆ 
จํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได   คือ  เปนผูกอความบาดหมาง กอการ 
ทะเลาะ  กอการวิวาท   กอความอ้ือฉาว    กออธิกรณในสงฆ  ๑  เปนพาล 
ไมฉลาด  มีอาบัติมาก  มีมรรยาทไมสมควร   ๑  อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ  ดวย 
การคลุกคลีอันไมสมควร ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เมือ่สงฆจํานง 
จะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๑๐๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก 
เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได    คือ    เปนผูมีศีลวิบัติ     ใน 
อธิศีล  ๑ เปนผูมีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร  ๑ เปนผูมีทิฏฐิวิบัติ  ในอติทิฏฐิ  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุประกอบดวยองค  ๓  นี้   เม่ือสงฆจํานง 
จะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได. 

                                            หมวดที่   ๓ 
           [๑๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๓  แมอ่ืนอีก 
เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได  คือ  กลาวติเตียนพระพุทธเจา 
๑  กลาวติเตียนพระธรรม ๑  กลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค   ๓ นี้แล  เมื่อสงฆจํานง 
จะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได.  
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                                            หมวดที่  ๔ 
           [๑๐๘]  คูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก 
เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได  คือ  เลนคะนองกาย ๑   เลน 
คะนองวาจา     เลนคะนองกายและวาจา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค  ๓ นี้แล  เมื่อสงฆจํานง 
จะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได. 

                                            หมวดที่     ๕ 
           [๑๐๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๓   แมอ่ืนอีก 
เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได   คือ  ประพฤติอนาจารทางกาย 
๑  ประพฤติอนาจารทางวาจา  ๑   ประพฤติอนาจารทางกายและวาจา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เมือ่สงฆจํานง 
จะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได. 

                                            หมวดที่    ๖ 
           [๑๑๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก 
เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได  คือ  บังอาจลบลางพระบัญญัติ 
ทางกาย   ๑  บังอาจลบลางพระบัญญัติทางวาจา ๑  บังอาจลบลางพระบัญญัติ 
ทางกายและวาจา   ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เมือ่สงฆจํานง 
จะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได.  
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                                            หมวดที่  ๗  

           [๑๑๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค  ๓   แมอ่ืนอีก 
เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได   คือ    ประกอบมจิฉาชีพทาง 
กาย ๑  ประกอบมิจฉาชีพทางวาจา  ๑  ประกอบมิจฉาชีพทางกายและวาจา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค  ๓  นี้แล  เมื่อสงฆจํานง 
จะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได. 

                                            หมวดที่  ๘ 
           [๑๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรม 
แกภิกษุ ๓ รปู  คือ  รูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอ 
การวิวาท  กอความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ ๑  รูปหน่ึงเปนพาล   ไม 
ฉลาด  มีอาบัติมาก  มีมรรยาทไมสมควร  ๑  รูปหนึ่งอยูคลุกคลีกับคฤหัสถ 
ดวยการคลุกคลีอัน ไมสมควร ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุ  ๓   รูปนี้แล    เมื่อสงฆจํานงจะพึงลง 
ปพพาชนียกรรมก็ได. 

                                            หมวดที่  ๙ 
           [๑๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมือ่สงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรม 
แกภิกษุ  ๓ รปู  แมอ่ืนอีกก็ได คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวิบัติ   ในอธิศีล ๑ 
รูปหน่ึงเปนผูมีอาจารวิบัติ    ในอัธยาจาร   ๑   รูปหนึ่งเปนผูมีทิฏฐิวิบัติ  ใน 
อติทิฏฐิ  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุ  ๓  รูปนี้แล    เมื่อสงฆจํานงจะพึงลง 
ปพพาชนียกรรมก็ได.  
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                                            หมวดที่  ๑๐ 
           [๑๑๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย- 
กรรมแกภิกษุ  ๓  รูป  แมอ่ืนอีกก็ได  คือ  รูปหน่ึงกลาวติเตียนพระพุทธ- 
เจา  ๑  รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม ๑   รูปหน่ึงกลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุ  ๓  รูปนี้แล    เมื่อสงฆจํานงจะพึงลง 
ปพพาชนียกรรมก็ได. 

                                            หมวดที่  ๑๑ 
           [๑๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย- 
กรรมแกภิกษุ  ๓  รูป  แมอ่ืนอีกก็ได  คือ  รูปหน่ึงเลนคะนองกาย ๑  รูป 
หน่ึงเลนคะนองวาจา ๑   รูปหน่ึงเลนคะนองกายและวาจา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุ  ๓  รูปนี้แล    เมื่อสงฆจํานงจะพึงลง 
ปพพาชนียกรรมก็ได. 

                                            หมวดที่   ๑๒ 
           [๑๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย- 
กรรมแกภิกษุ  ๓  รูป  แมอ่ืนอีกก็ได   คือ   รูปหน่ึงประพฤติอนาจารทาง 
กาย  ๑ รูปหน่ึงประพฤติอนาจารทางวาจา  ๑  รูปหนึ่งพระพฤติอนาจาร 
ทางกายและวาจา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุ  ๓  รูปนี้แล    เมื่อสงฆจํานงจะพึงลง 
ปพพาชนียกรรมก็ได.  
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                                            หมวดที่  ๑๓ 
           [๑๑๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย- 
กรรมแกภิกษุ  ๓ รูป แมอ่ืนอีกก็ได  คือ รูปหน่ึงบังอาจลบลางพระบัญญัติ 
ทางกา   ๑  รปูหน่ึงบังอาจลบลางพระบัญญัติทางวาจา  ๑  รูปหนึ่งบังอาจ 
ลบลางพระบัญญัติทางกายและวาจา ๑       
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุ  ๓  รูปนี้แล    เมื่อสงฆจํานงจะพึงลง 
ปพพาชนียกรรมก็ได. 

                                            หมวดที่  ๑๔ 
           [๑๑๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย- 
กรรมแกภิกษุ ๓ รูป   แมอ่ืนอีกก็ได  คือ  รูปหน่ึงประกอบมิจฉาชีพทาง 
กาย  ๑  รูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพทางวาจา  ๑  รูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพ 
ทางกายและวาจา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุ ๓ รูปนี้แล      เม่ือสงฆจํานงจะพึงลง 
ปพพาชนียกรรมก็ได. 
                           ขอท่ีสงฆจํานง  ๑๔  หมวด  จบ 
                    วัตร  ๑๘  ขอในปพพาชนียกรรม 
           [๑๑๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุที่ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว 
ตองประพฤติโดยชอบ 
           วิธีประพฤติโดยชอบในปพพาชนียกรรมนัน้  ดังตอไปน้ี :-  
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           ๑.  ไมพึงใหอุปสมบท 
           ๒.  ไมพึงใหนิสัย 
           ๓.  ไมพึงใชสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.  แมไดรับสมมติแลว  ก็ไมพึงส่ังสอนภิกษุณี 
           ๖.  ถกูสงฆลงปพพาชนียกรรมเพราะอาบัติใด     ไมพึงตองอาบัติ 
           นั้น 
           ๗.  ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๘.  ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๙.   ไมพึงติกรรม 
         ๑๐.  ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
         ๑๑.  ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
         ๑๒.  ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
         ๑๓.  ไมพึงทําการไตสวน 
         ๑๔.  ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
         ๑๕.  ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส  
         ๑๖.  ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน 
         ๑๗. ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ 
         ๑๘.  ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน. 
                           วัตร ๑๘ ขอ  ในปพพาชนียกรรม  จบ   



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 72 

                           ภิกษุสงฆเดินทางไปลงโทษ 
           [๑๒๐]  ครั้งน้ัน  ภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปน 
ประมุขไดไปสูชนบทกฏิาคีรี     แลวลงปพพาชนียกรรมแกพวกภิกษุอัสสช ิ
และปุนัพพสุกะ   จากชนบทกิฏาคีรีวา   พวกภิกษุอัสสชิและปุนพัพสุกะไม 
พึงอยูในชนบทกิฏาคีรี 
           พวกภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะเหลาน้ัน  ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรม 
แลวไมประพฤติโดยชอบ  ไมหายเยอหยิ่ง   ไมประพฤติแกตัว    ไมขอขมา 
ภิกษุทั้งหลาย   ยังดา  ยังบริภาษการกสงฆ  ยังใสความวา  ลําเอียงเพราะความ 
พอใจ    ลําเอียงเพราะความขัดเคือง ลําเอียงเพราะความหลง  ลําเอียงเพราะ 
ความกลัว    หลีกไปเสียก็มี  สึกเสียก็ม ี
           บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย....ตางพากันเพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา 
วาไฉนพวกภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ  ถกูสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว จึง 
ไดไมประพฤติโดยชอบ   ไมหายเยอหยิ่ง   ไมประพฤติแกตัว     ไมขอขมา 
ภิกษุทั้งหลาย   ยังดา    ยงับริภาษการกสงฆ   ยังใสความวา  ลาํเอียงเพราะ 
ความพอใจ  ลําเอียงเพราะความขัดเคือง   ลําเอียงเพราะความหลง  ลําเอียง 
เพราะความกลัว    หลีกไปเสียก็มี  สึกเสียก็มีเลา  แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา. 
                               ประชมุสงฆทรงสอบถาม 
           [๑๒๑]  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ 
ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวทรงสอบถาม  
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ภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไดยินวา  พวกภิกษุอัสสชิและปุนัพ- 
พสุกะถูกสงฆสงปพพาชนียกรรมแลว    ไมประพฤติโดยชอบ    ไมหายเยอ 
หยิ่ง  ไมประพฤติแกตัว  ไมขอขมาภิกษุทั้งหลาย  ยังดา   ยังบริภาษการก 
สงฆ   ยังใสความวา  ลําเอียงเพราะความพอใจ  ลําเอียงเพราะความขัดเคือง 
ลําเอียงเพราะความหลง  ลําเอียงเพราะความกลัว  หลีกไปเสียก็มี  สึกเสียก็ม ี
จริงหรือ? 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
                                  ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การ 
กระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น    ไมเหมาะ  ไมสม  ไมควร    ไมใช 
กิจของสมณะ  ใชไมได  ไมควรทํา  ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ัน  ถูกสงฆ 
ลงปพพาชนียกรรมแลว  จึงไดไมประพฤติโดยชอบ  ไมหายเยอหยิ่ง    ไม 
ประพฤติแกตัว  ไมขอขมาภิกษุทั้งหลาย  ยังดา ยงับริภาษการกสงฆ  ยังใส 
ความวา   ลําเอียงเพราะความพอใจ   ลําเอียงเพราะความขัดเคือง    ลําเอียง 
เพราะความหลง  ลําเอียงเพราะความกลัว   หลกีไปเสียก็มี  สึกเสียก็มีเลา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น  ไม 
เปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส....ครั้นแลวทรงทําธรรมี 
กถา    รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล 
สงฆจงระงับปพพาชนียกรรม.  
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                   วัตรท่ีไมควรระงับ  ๑๘  ขอ  ๓  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๑๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรมแก 
ภิกษุผูประกอบดวยองค   ๕  คือ :- 
           ๑.  ใหอุปสมบท          
           ๒.  ใหนิสัย 
           ๓.  ใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  รบัสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.  แมไดรับสมมติแลว   ก็ยังส่ังสอนภิกษุณี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล     สงฆไมพึง 
ระงับปพพาชนียกรรม. 

                                            หมวดที่   ๒ 
           [๑๒๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรมแก 
ภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืน  อีก  คือ:- 
           ๑.  ถกูสงฆลงปพพาชนียกรรมเพราะอาบัติใด  ตองอาบัตินั้น 
           ๒.  ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๓.  ตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๔.  ติกรรม 
           ๕.   ติภิกษุทั่งหลายผูทํากรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับปพพาชนียกรรม.  
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                                            หมวดที่  ๓ 
           [๑๒๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรมแก 
ภิกษุผูประกอบดวยองค ๘  คือ:- 
           ๑.  หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.  หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.  ทาํการไตสวน 
           ๔.  เริม่อนุวาทาธิกรณ 
           ๕.  ยงัภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ๖.  โจทภิกษุอ่ืน 
           ๗.  ใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ๘.  ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับปพพาชนียกรรม. 
           วัตรที่ไมควรระงับ  ๑๘  ขอ   ในปพพาชนียกรรม  จบ 
                            วัตรท่ีควรระงับ  ๑๘  ขอ  ๓  หมวด 

                                            หมวดที่   ๑ 
           [๑๒๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุ 
ผูประกอบดวยองค  ๕ คือ :- 
           ๑.  ไมใหอุปสมบท 
           ๒.  ไมใหนิสัย   
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           ๓.  ไมใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.   แมไดรับสมมติแลว  ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  สงฆพึงระงับ 
ปพพาชนีกรรม. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๑๒๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุ 
ผูประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก  คือ :- 
           ๑.   ถกูสงฆลงปพพาชนียกรรมเพราะอาบัติใด  ไมตองอาบัตินั้น 
           ๒.  ไมตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๓.  ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๔.  ไมติกรรม 
           ๕.  ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ดูกอนภิกษุทั่งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  สงฆพึงระงับ 
ปพพาชนียกรรม. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๑๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุ 
ผูประกอบดวยองค    คือ :- 
           ๑.   ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.  ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ  
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           ๓.  ไมทําการไตสวน 
           ๔.  ไมเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
           ๕.  ไมยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ๖.  ไมโจทภิกษุอ่ืน 
           ๗.  ไมใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ๘. ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล  สงฆพึงระงับ 
ปพพาชนียกรรม. 
                  วัตรที่ควรระงับ   ๘ ขอ  ในปพพาชนียกรรม  จบ 
                             วิธีระงบัปพพาชนียกรรม 
           [๑๒๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลสงฆพึงระงับปพพาชนียกรรม 
อยางนี้  คือ  ภิกษุที่ถูกลงปพพาชนียกรรมน้ัน   พึงเขาไปหาสงฆ   หมผา 
อุตราสงคเฉวียงบา  ไหวเทาภิกษุทั้งหลายผูแกพรรษากวา  แลวน่ังกระโหยง 
ประคองอัญชล ี กลาวคําขอระงับกรรมน้ันอยางนี้   วาดังน้ี :- 
                             คําขอระงับปพพาชนียกรรม 
           ทานเจาขา   ขาพเจาถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว     ประพฤติโดย 
ชอบ  หาเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได   บัดนี้ขาพเจาขอระงับปพพาชนีย- 
กรรม  
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           พึงขอแมครั้งท่ีสอง   พึงขอแมครั้งท่ีสาม 
           ภิกษุผูฉลาดผูสามารถ      พึงประกาศใหสงฆทรามดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจาวาดังน้ี  :-                                                                     
                       กรรมวาจาระงับปพพาชนียกรรม 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุมีชื่อนีร้ปูน้ี 
           ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว   ประพฤติโดยชอบ  หาย 
           เยอหย่ิง  ประพฤติแกตัวได  บัดน้ี  ขอระงับปพพาชนีย- 
           กรรม   ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงระงับ 
           ปพพาชนียกรรม  แกภิกษุมชีื่อนี้  นี้เปนญัตติ 
                       ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภกิษุชื่อนี้รูปนี ้
           ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว  ประพฤติโดยชอบ   หาย 
           เยอหย่ิง ประพฤติแกตัวได  บัดน้ีขอระงับปพพาชนียกรรม 
           สงฆระงับปพพาชนียกรรม    แกภิกษุมีชื่อนี ้   การระงับ 
           ปพพาชนียกรรมแกภิกษุมีชื่อนี ้   ชอบแกทานผูใด   ทาน 
           ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด       
                       ขาพเจากลาวความแมครั้งท่ีสอง.... 
                       ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม  ทานเจาขา  ขอ 
           สงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษมุีชื่อนี้รูปน้ี    ถูกสงฆลงปพพาชนีย- 
           กรรมแลว  ประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแก  
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           ตัวได  บัดน้ี  ขอระงับปพพาชนียกรรม  สงฆระงับปพพา- 
           ชนียกรรมแกภิกษุมีชื่อนี ้ การระงับปพพาชนียกรรมแก 
           ภิกษมุีชื่อนี้  ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไม 
           ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
                       ปพพาชนียกรรม  อันสงฆระงับแลวแกภิกษมุชีื่อนี้ 
           ชอบแกสงฆเหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความน้ีไว  ดวย 
           อยางน้ี. 
                                 ปพพาชนียกรรม  ที ่ ๓  จบ 
 
                              ปฏิสารณียกรรม  ที่  ๔ 
                                    เรือ่งพระสุธรรม 
           [๑๒๙]  ก็โดยสมัยนั้นแล    ทานพระสุธรรมเปนเจาอาวาส    เปน 
ชางกอสราง    รับภัตรประจําของจิตตคหบดี   ในเมืองมัจฉิกาสณฑ    ใน 
คราวที่จิตตคหบดีประสงคจะนิมนตสงฆ   คณะ   หรือบุคคล    จะไมบอก 
ทานพระสุธรรมกอน  นมินตสงฆ  คณะ  หรือบุคคล  ไมเคยมี 
           สมัยตอมา  พระเถระหลายรูปดวยกัน  คือ ทานพระสารีบุตร  ทาน 
พระมหาโมคคัลลานะ  ทานพระมหากัจจานะ  ทานพระมหาโกฏฐิกะ ทาน 
พระมหากัปปนะ  ทานพระมหาจุนทะ  ทานพระอนุรุทธะ ทานพระเรวตะ 
ทานพระอุบาลี   ทานพระอานนท   และทานพระราหุล   ไดเที่ยวจาริกไป 
ในแควนกาสี  เดินทางไปถึงเมืองมัจฉิกาสณฑ  
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                         จิตตคหบดีตอนรับพระอาคันตุกะ 
           [๑๓๐]   จิตตคหบดีไดทราบขาวแนชัดวา    พระเถระหลายรูปมาถึง 
เมืองมัจฉิกาสณฑแลวโดยลําดับ   จึงเขาไปในสํานักของพระเถระ  ครั้นแลว 
จึงอภิวาทพระเถระท้ังหลายแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ทานพระสารีบุตร 
ไดชี้แจงใหจิตตคหบดีผูนั่งเรียบรอยแลว   ใหเห็นแจง   สมาทาน  อาจหาญ 
ราเริง    ดวยธรรมีกถา    ครั้นจิตตคหบดีอันทานพระสารีบุตรชีแ้จง     ให 
เห็นแจง     สมาทาน    อาจหาญ  ราเริง   ดวยธรรมีกถาแลว     ไดกลาวคํา 
อาราธนานี้แกพระเถระทั้งหลายวา        ขอพระเถระทั้งหลายจงกรุณารับ 
อาคันตุกะภัตรของขาพเจา  เพ่ือเจริญบุญกุศลและปติปราโมทยในวันพรุงน้ี 
ดวยเถิด   เจาขา   พระเถระทั้งน้ันรับอาราธนาดวยอาการดุษณีภาพ. 
           [๑๓๑]  ครั้นจิตตคหบดี        ทราบการรับอาราธนาของพระเถระ 
ทั้งหลายแลว   ลุกจากท่ีนั่งไหวพระเถระทั้งหลาย  ทําประทักษิณแลวเขาไป 
หาทานพระสุธรรมถึงสํานัก   นมัสการเเลวไดยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดกราบเรียนอาราธนาทานพระสุธรรม   ดังน้ีวา    ขอพระคุณเจา 
สุธรรม     จงกรุณารับภัตตาหารของขาพเจา      เพ่ือเจริญบุญกุศลปติและ 
ปราโมทยในวันพรุงน้ี   พรอมกับพระเถระทั้งหลายดวยเถิด  เจาขา 
           ครั้งน้ัน  ทานพระสุธรรมคิดวา    ครั้งกอนๆ จิตตคหบดีนี้ประสงค 
จะนิมนตสงฆ  คณะ  หรอืบุคคล  คราวใด  จะไมบอกเรากอนแลวนิมนต 
สงฆ  คณะ   หรือบุคคลไมเคยมี   แตเดี๋ยวน้ี     เขาไมบอกเรากอน   แลว 
นิมนตพระเถระทั้งหลาย    เดี๋ยวน้ีจิตตคหบดีนี้    ลบหลูเมินเฉย    ไมยินด ี
เราเสียแลว     จึงไดกลาวคํานี้แกจิตตคหบดีวา   อยาเลย    คหบดี  อาตมา 
ไมรับนิมนต  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 81 

           จิตตคหบดี    ไดกราบเรียนอาราธนาทานพระสุธรรมเปนคํารบสอง 
วาขอพระคุณเจาสุธรรม  จงกรุณารับภัตตาหารของขาพเจา    เพ่ือเจริญบุญ 
กุศลปติและปราโมทยในวันพรุงน้ี        พรอมกับพระเถระท้ังหลายดวยเถิด 
เจาขา. 
           ทานพระสุธรรมตอบวา   อยาเลย   คหบดี   อาตมาไมรับนิมนต. 
           จิตตคหบดี     ไดกราบเรียนอาราธนาทานพระสุธรรมเปนคํารบสาม 
วา  ขอพระคุณเจาสุธรรม    จงกรุณารับภัตตาหารของขาพเจา   เพื่อเจริญ 
บุญกุศลปติและปราโมทยในวันพรุงน้ี    พรอมกับพระเถระท้ังหลายดวยเถิด 
เจาขา. 
           ทานพระสุธรรมตอบวา  อยาเลย   คหบดี  อาตมาไมรับนิมนต. 
           ครั้งน้ัน จิตตคหบดีคิดวา จักทําอะไรแกเรา  เมื่อพระคุณเจาสุธรรม 
รับนิมนต  หรือไมรับนิมนต   แลวไหวทานพระสุธรรมทําประทักษิณกลับ 
ไป.    
                         วิวาทกับคหบดี 
           [๑๓๒]  ครั้งน้ัน    จิตตคหบดีสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอัน 
ประณีต  ถวายพระเถระทั้งหลายโดยผานราตรีนั้น   ทานพระสุธรรมจึงคิดวา 
ถากระไร    เราพึงตรวจดูขาทนียโภชนียาหารท่ีจิตตคหบดีตกแตงถวายพระ 
เถระทั้งหลาย   ครั้นถึงเวลาเชา  นุงอันตรราสกแลว   ถือบาตรจีวรเขาไปสู 
นิเวศนของจิตตคหบดี  แลวน่ังบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย. 
           ที่นั้น  จิตตคหบดีเขาไปหาทานพระสุธรรม     นมัสการแลวน่ัง  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง.  
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           ทานพระสุธรรมไดกลาวคํานี้แกจิตตคหบดี      ผูนั่งเรียบรอยแลววา 
ทานคหบดี   ขาทนียโภชนียาหารน้ี   ทานตกแตงไวมากนัก  แตของส่ิงหนึ่ง 
ที่เขาเรียกวา   ขนมแดกงา  ไมมีในจํานวนนี้. 
           จิตตคหบดีกลาวความตําหนิวา    ทานเจาขา  เมื่อพระพุทธพจนมาก 
มายมีอยู.  แตพระคุณเจาสุธรรมมากลาววา  ขนมแดกงา  ซึ่งเปนคําเล็กนอย. 
           ทานเจาขา   เรื่องเคยมีมาแลว   พอคาชาวทักษิณาบถ  ไดไปสูชนบท 
แถบตะวันออก    พวกเขานําแมไกมาแตที่นั้น     ตอมาแมไกนั้นสมสูอยูดวย 
พอกาก็ออกลูกมา    คราวใดลูกไกนัน้ปรารถนาจะรองอยางกา    คราวนั้น 
ยอมรองเสียงการะคนไก    คราวใดปรารถนาจะขันอยางไก    คราวนั้นยอม 
ขันเสียงไกระคนกา   ฉันใด   เมื่อพระพุทธพจนมากมายมีอยู   พระคุณเจา 
สุธรรมมากลาววา  ขนมแดกงา  ซึ่งเปนคําเล็กนอย  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           สุ.  คหบดี  ทานดาอาตมา  คหบดี  ทานบรภิาษอาตมา  คหบดี นั่น 
อาวาสของทาน  อาตมาจักหลีกไปจากอาวาสน้ัน. 
           จิ.   ทานเจาขา   ขาพเจามิไดดามิไดบริภาษพระคุณเจาสุธรรม   ขอ 
อาราธนาพระคุณเจาสุธรรม    จงอยูในวิหารอัมพาฏกวัน    อันเปนสถาน 
รื่นรมย  เขตเมืองมัจฉิกาสณฑ ขาพเจาจักทําการขวนขวายจีวร  บิณฑบาต 
เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   แกพระคุณเจาสุธรรม. 
           ทานพระสุธรรม      ไดกลาวคํานี้แกจิตตคหบดีเปนคํารบสองวา 
คหบดี  ทานดาอาตมา   คหบดี   ทานบริภาษอาตมา   คหบดี   นั่นอาวาส 
ของทาน  อาตมาจักหลีกไปจากอาวาสน้ัน.  
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           จิ.   ทานเจาขา   ขาพเจามิไดดา   มิไดบริภาษพระคุณเจาสุธรรม  ขอ 
อาราธนาพระคุณเจาสุธรรม  จงอยูในวิหารอัมพาฏกวัน    อันเปนสถานรื่น 
รมย   เขตเมืองมัจฉิกาสณฑ  ขาพเจาจักทําการขวนขวาย  จีวร  บิณฑบาต 
เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   แกพระคุณเจาสุธรรม. 
           ทานพระสุธรรม ไดกลาวคํานี้แกจิตตคหบดีเปนคํารบสามวา  คหบดี 
ทานดาอาตมา  คหบดี   ทานบริภาษอาตมา   คหบดี   นั่นอาวาสของทาน 
อาตมาจักหลีกไปจากอาวาสน้ัน . 
           จิ.  พระคุณเจาสุธรรมจักไปที่ไหน  เจาขา. 
           สุ.  คหบดี อาตมาจักไปพระนครสาวัตถี  เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
           จิ.   ทานเจาขา   ถาเชนนั้น    ถอยคําอันใดที่พระคุณเจาไดกลาวแลว 
และถอยคําอันใดที่ขาพเจาไดกลาวแลว    ขอทานจงกราบทูลถอยคําอันนั้น 
ทั้งมวลแดพระผูมีพระภาคเจา    แตขอท่ีพระคุณเจาสุธรรมจะพึงกลับมาเมือง 
มัจฉิกาสณฑอีกนั้น ไมอัศจรรยเลย  เจาขา. 
                 พระสุธรรมเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
           [๑๓๓]  ครั้งน้ัน  ทานพระสุธรรมเก็บเสนาสนะแลว  ถอืบาตรจีวร 
เดินไปทางพระนครสาวัตถี    ถึงพระนครสาวัตถี    พระเชตวันอารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี  โดยลําดับ  เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา  แลวถวายบังคม 
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวกราบทูลถอยคําท่ีคนกับคหบดีโตตอบ 
กัน   ใหพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบทุกประการ.  
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                                             ทรงติเตียน 
           [๑๓๔]   พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดกูอนโมฆบุรุษ 
การกระทําของเธอน้ัน  ไมเหมาะ  ไมสม  ไมควร  มิใชกิจของสมณะ  ใช 
ไมได  ไมควรทํา  จิตตคหบดีผูมีศรัทธาเลื่อมใส  เปนทายก   กปัปยการก 
บํารุงสงฆ   ไฉนเธอจึงไดพูดกด   พูดขม   ดวยถอยคําอันเลวเลา   ดูกอน 
โมฆบุรุษ  การกระทําของเธอนั่น   ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน 
ที่ยังไมเลื่อมใส....ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะพระภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาเชนนั้น  สงฆจงทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม 
คือ  ใหเธอขอขมาจิตตคหบดี. 
                                  วิธทีําปฏิสารณียกรรม  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แล   วิธทีําปฏิสารณียกรรมพึงทําอยางนี้  พึง 
โจทภิกษุสุธรรมกอน  ครั้นแลวพึงใหเธอใหการ  แลวพึงปรับอาบัติ  ครั้น 
แลวภิกษุ   ผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจา  วาดังน้ี :- 
                        กรรมวาจาทําปฏิสารณียกรรม 
                       ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุสุธรรมนี ้
           พูดกด พูดขม  จติตคหบดี   ผูมีศรัทธาเลื่อมใส   เปนทายก  
           กัปปยการก    ผูบาํรุงสงฆ   ดวยถอยคําอันเลว    ถาความ  
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พรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว    สงฆพึงทําปฏิสารณียกรรม 
แกภิกษุสุธรรม   คือใหเธอขอขมาจิตตคหบดี   นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุสธุรรมนี ้
พูดกด   พูดขม   จิตตคหบดี   ผูมีศรัทธาเลื่อมใส   เปน 
ทายก  กัปปยการก  ผูบํารุงสงฆ  ดวยถอยคําอันเลว  สงฆ   
ทําปฏิสารณียกรรมแกภกิษุสุธรรม  คือ  ใหเธอขอขมา 
จิตตคหบดี   การทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม   คือ 
ใหเธอขอขมาจิตตคหบดี   ชอบแกทานผูใด     ทานผูนั้นพึง 
เปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด. 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง.... 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม  ทานเจาขา  ขอ 
สงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษสุุธรรมนี ้ พูดกด  พูดขม   จิตต 
คหบดี   ผูมศีรัทธาเลื่อมใสเปนทายก  กัปปยการก  ผูบํารุง 
สงฆ    ดวยถอยคําอันเลว   สงฆทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษ ุ
สุธรรม   คือใหเธอขอขมาจิตตคหบดี    การทําปฏสิารณีย- 
กรรมแกภิกษุสุธรรม   คือใหเธอขอขมาจิตตคหบดี   ชอบ 
แกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงพูด. 
           ปฏิสารณียกรรมอันสงฆทําแลวแกภิกษุสธุรรม คือ 
ใหเธอขอขมาจิตตคหบดี      ชอบแกสงฆ       เหตุนั้นจึงน่ิง 
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางน้ี.  
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                 ลกัษณะกรรมไมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๑๓๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือ  ทําลับหลัง ๑ 
ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑  ทําไมตามปฏิญาณ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ปฏิสารณียกรรมทีป่ระกอบดวยองค  ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๑๓๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี  คือ 
ทําเพราะไมตองอาบัติ  ๑  ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี  ๑  ทําเพราะ 
อาบัติที่แสดงแลว ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ปฏิสารณียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่    ๓ 
           [๑๓๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี  คือ 
ไมโจทกอนแลวทํา ๑  ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ไมปรับอาบัติแลว 
ทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี.  
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                                            หมวดที่  ๔ 
           [๑๓๘ ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิสารณียกรรมประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย     และระงับแลวไมดี   คือ  
ทําลับหลัง ๑  ทําโดยไมเปนธรรม  ๑  สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ปฏิสารณียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๕ 
           [๑๓๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี  คือ 
ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑   ทําโดยไมเปนธรรม ๑  สงฆเปนวรรคทํา ๑  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓  นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๑๔๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือ 
ทําไมตามปฏิญาณ  ๑  ทาํโดยไมเปนธรรม  ๑  สงฆเปนวรรคทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๗    

           [๑๔๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค๓ 
แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี   คือ  
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ทําเพราะไมตองอาบัติ  ๑   ทําโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่   ๘ 
           [๑๔๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี   คือ 
ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ๑    ทําโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปน 
วรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  

                                            หมวดที่  ๙ 
           [๑๔๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก    เปนกรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือ 
ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว  ๑   ทําโดยไมเปนธรรม   ๑   สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ปฏิสารณียกรรมทีป่ระกอบดวยองค  ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๑๐ 
           [๑๔๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี   คือ 
ไมโจทกอนแลวทํา ๑   ทาํโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรคทํา  ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓  นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่   ๑๑ 
           [๑๔๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี   คือ 
ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑   ทําโดยไมเปนธรรม  ๑   สงฆเปนวรรค 
ทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่   ๑๒ 
           [๑๔๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก     เปนกรรมไมเปนธรรม     ไมเปนวินัย     และระงับแลวไมดี 
คือ  ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑   ทําโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี. 
           ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด   ในปฏิสารณียกรรม  จบ 
                     ลักษณะกรรมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๑๔๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
เปนกรรมเปนธรรม     เปนวินัย    และระงับดีแลว    คือ    ทําตอหนา   ๑ 
สอบถามกอนแลวทํา  ๑   ทําตามปฏิญาณ  ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓  นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๑๔๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับดีแลว     คือ    ทํา 
เพราะตองอาบัติ   ๑   ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี  ๑   ทําเพราะอาบัติยัง 
มิไดแสดง ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓  นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๑๔๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ 
แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม     เปนวินัย    และระงับดีแลว   คือ   โจท 
กอนแลวทํา ๑   ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา  ๑   ปรับอาบัติแลวทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓  นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับดีแลว . 

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๑๕๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และระงับดีแลว   คือ   ทําตอ 
หนา  ๑  ทําโดยธรรม  ๑   สงฆพรอมเพรียงกันทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับแลว.  
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                                            หมวดที่  ๕ 
           [๑๕๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว  คือ  สอบถาม 
กอนแลวทํา ๑   ทําโดยธรรม ๑   สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓  นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๑๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว   คือ   ทําตาม 
ปฏิญาณ ๑  ทําโดยธรรม   ๑    สงฆพรอมเพรียงกันทํา  ๑  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓  นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๗ 
           [๑๕๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว คือ  ทําเพราะ 
ตองอาบัติ     ทําโดยธรรม  ๑   สงฆพรอมเพรียงกันทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว . 

                                            หมวดที่  ๘ 
           [๑๕๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย  และระงับดีแลว  คือ ทําเพราะ  
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อาบัติเปนเทสนาคามินี ๑   ทําโดยธรรม ๑   สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓  นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่ ๙ 
           [๑๕๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว  คือ  ทําเพราะ 
อาบัติ   ยังมิไดแสดง ๑   ทําโดยธรรม ๑   สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ปฏิสารณียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๑๐ 
           [๑๕๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย         ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค 
๓ แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว   คือ   โจท 
กอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนท้ังหลาย      ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว.  

                                            หมวดที่  ๑๑ 
           [๑๕๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค 
๓  แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และระงับดีแลว   คือ   ให 
จําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว.    
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                                            หมวดที่   ๑๒ 
           [๑๕๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค 
๓   แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว  คือ  ปรับ 
อาบัติแลวทํา   ๑ ทําโดยธรรม  ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา  ๑  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ปฏิสารณียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว. 
           ลักษณะกรรมเปนธรรม  ๒  หมวด  ในปฏิสารณียกรรม  จบ 
                              ขอท่ีสงฆจํานง  ๔  หมวด 

                                            หมวดที่ ๑ 
           [๑๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุประกอบดวยองค   ๕  เมื่อสงฆ 
จํานงพึงลงปฏิสารณียกรรม  คือ :- 
          ๑.    ขวนขวายเพ่ือมิใชลาภแหงพวกคฤหัสถ 
          ๒.   ขวนขวายเพ่ือมิใชประโยชนแหงพวกคฤหัสถ 
          ๓.    ขวนขวายเพ่ืออยูมิไดแหงพวกคฤหัสถ 
          ๔.    คําวาเปรียบเปรยพวกคฤหัสถ 
          ๕.    ยยุงพวกคฤหัสถกับพวกคฤหัสถใหแตกกัน 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เมือ่สงฆจํานง 
พึงลงปฏิสารณียกรรม.  
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                                            หมวดที่    ๒ 
           [๑๖๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก 
เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปฏิสารณียกรรม  คือ :- 
           ๑.  พูดติเตียนพระพุทธเจาแกพวกคฤหัสถ 
           ๒.  พูดติเตียนพระธรรมแกพวกคฤหัสถ 
           ๓.  พูดติเตียนพระสงฆแกพวกคฤหัสถ 
           ๔.   พูดกด  พูดขม  พวกคฤหัสถดวยถอยคําอันเลว 
           ๕.   รบัคําอันเปนธรรมแกพวกคฤหัสถ   แลวไมทําจริง 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เมือ่สงฆจํานง 
พึงลงปฏิสารณียกรรม. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๑๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรม 
แกภิกษุ ๕ รปู คือ   รูปหนึ่งขวนขวายเพื่อมิใชลาภแหงพวกคฤหัสถ   ๑  รูป 
หน่ึงขวนขวายเพื่อมิใชประโยชนแหงพวกคฤหัสถ  ๑  รูปหน่ึงขวนขวายเพ่ือยู 
มิไดแหงพวกคฤหัสถ  ๑   รูปหน่ึงดาวาเปรียบเปรยพวกคฤหัสถ   ๑  รูปหน่ึง 
ยุยงพวกคฤหัสถกับพวกคฤหัสถใหแตกกัน  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เมื่อสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุ 
๕ รูปนี้แล. 

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๑๖๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลายเมื่อสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรมแก 
ภิกษุอีก  ๕ รปูแมอ่ืนอีก    คือ      รูปหนึ่งพูดติเตียนพระพุทธเจาแกพวก 
คฤหัสถ  ๑   รูปหน่ึงพูดติเตียนพระธรรมแกพวกคฤหัสถ   ๑   รูปหน่ึงพูด  
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ติเตียนพระสงฆแกพวกคฤหัสถ  ๑  รปูหน่ึงพูดกด  พูดขมพวกคฤหัสถดวย  
ถอยคําอันเลว  ๑   รูปหน่ึงรับคําอันเปนธรรมแกพวกคฤหัสถแลว   ไมทํา 
จริง ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เมื่อสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุ 
๕   รูปนี้แล. 
                                 ขอท่ีสงฆจํานง  ๔ หมวด   จบ 
                       วัตร  ๑๘  ขอ  ในปฏิสารณียกรรม 
           [๑๖๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุที่ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว 
ตองประพฤติชอบ 
           วิธีประพฤติชอบในปฏิสารณียกรรมนั้น  ดงัตอไปนี้:- 
           ๑.  ไมพึงใหอุปสมบท 
           ๒.  ไมพึงใหนิสัย  
           ๓.  ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.   แมไดรับสมมติแลวก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
           ๖.   สงฆลงปฏิสารณียกรรมเพราะอาบัติใด  ไมพึงตองอาบัตินั้น 
           ๗.  ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๘.  ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๙.   ไมพึงติกรรม 
        ๑๐.   ไมพึงติภิกษุทั่งหลายผูทํากรรม  
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        ๑๑.   ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ  
        ๑๒.   ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๓.   ไมพึงทําการไตสวน 
        ๑๔.   ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
        ๑๕.   ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
        ๑๖.  ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน 
        ๑๗.   ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ 
        ๑๘.   ไมพึงชวยภิกษุตอภิกษุใหสูอธิกรณกัน. 
                             วัตร ๑๘ ขอ  ในปฏิสารณียกรรม   จบ 
                              ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรม 
           [๑๖๔]   ครั้งน้ัน    สงฆไดลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม   คือ 
ใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี        เธอถกูสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลวไปเมือง 
มัจฉิกาสณฑ    เปนผูเกอ  ไมอาจขอขมาจิตตคหบดีได   จึงกลบัมายังพระ- 
นครสาวัตถีอีก                                                                        
           ภิกษุทั้งหลายถามอยางนี้วา  คุณสุธรรม   คุณขอขมาจิตตคหบดีแลว 
หรือ? 
           ทานพระสุธรรมตอบวา   ทานท้ังหลาย    ในเรื่องนี้    ผมไดไปเมือง 
มัจฉิกาสณฑแลว   เปนผูเกอ   ไมอาจขอขมาจิตตคหบดีได 
           ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ     รับสั่งวา  
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาเชนนั้น   สงฆจงใหอนุทูตแกภิกษุสุธรรมเพื่อขอ 
ขมาจิตตคหบดี.   
                                         วิธีใหอนุทูต 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แล   อนุทูตพึงใหอยางนี้   พึงขอใหภิกษุรับ 
กอน   ครั้นแลว    ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา  วาดังน้ี :- 
                                 ญัตติทุติยกรรมวาจา 
                      ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ถาความพรอม 
           พรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงใหภิกษมุีชือ่นี้เปนอนุทูต 
           แกภิกษุสุธรรมเพ่ือขอขมาจิตตคหบดี    นีเ้ปนญัตติ 
                      ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆใหภิกษุม ี
           ชื่อนี้เปนอนุทูตแกภิกษุสุธรรม   เพ่ือขอขมาจิตตคหบดี 
           การใหภิกษมุีชื่อนีเ้ปนอนุทูตแกภิกษุสุธรรม   เพ่ือขอขมา 
           จิตตคหบดี  ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไม 
           ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
                      ภิกษุมีชื่อนี ้  อันสงฆใหเปนอนุทูตแกภิกษุสุธรรม 
           แลว  เพ่ือขอขมาจิตตคหบดี    ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงนิ่ง 
           ขาพเจาทรงควานน้ีไวดวยอยางน้ี.  
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                           วิธีขอขมาของพระสุธรรม 
           [๑๖๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุสุธรรมน้ันพึงไปเมืองมัจฉิกา- 
สณฑกับภิกษุอนุทูต   แลวขอขมาจิตตคหบดีวา   คหบดีขอทานจงอดโทษ 
อาตมาจะใหทานเลื่อมใส   ถาเมื่อกลาวอยางนี้    เขาอดโทษ  ขอน้ันเปนการ 
ดีหากเขาไมอดโทษ  ภิกษุอนุทูตพึงชวยพูดวา  คหบดี  ขอทานจงอดโทษ 
แกภิกษุนี้    ภิกษุนี้จะใหทานเลื่อมใส   ถาเมื่อกลาวอยางนี้   เขาอดโทษ   ขอ 
นั้นเปนการดี  หากเขาไมอดโทษ  ภิกษุอนุทูตพึงชวยพูดวา   คหบดี   ขอ 
ทานจงอดโทษแกภิกษุนี้    อาตมาจะใหทานเลื่อมใส    ถาเมื่อกลาวอยางนี้  
เขาอดโทษ  ขอน้ันเปนการดี   หากเขาไมอดโทษ   ภิกษุอนุทูตพึงชวยพูด 
วาคหบดี    ขอทานจงอดโทษแกภิกษุนี้ตามคําส่ังของสงฆ    ถาเมื่อกลาว 
อยางนี้เขาอดโทษ   ขอน้ันเปนการดี   หากเขาไมอดโทษ   ภิกษุอนุทูตพึง 
ใหภิกษุสุธรรมหมผาอุตราสงคเฉวียงบา  นั่งกระโหยงประคองอัญชล ี  แลว 
ใหแสดงอาบัตินั้น     ไมละทัสสนูปจาร   ไมละสวนูปจาร. 
                   ขอขมาสําเร็จ  และสงฆระงับกรรม 
           [๑๖๖]  ครั้งน้ัน   ทานพระสุธรรมไปเมืองมัจฉิกาสณฑกับภิกษุ 
อนุทูต    แลวขอขมาจิตตคหบดี   ทานพระสุธรรมน้ันประพฤติโดยชอบ 
หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได   จึงเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวกลาวอยางนี้  
วา   อาวุโสท้ังหลาย    ผมถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว   ไดประพฤติโดย 
ชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได   ผมจะพึงปฏิบัติอยางไรตอไป 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งนั้นแตพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา:-   
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาเชนนั้น    สงฆจงระงับปฏิสารณียกรรมแก 
ภิกษุสุธรรม . 
                    วัตรท่ีไมควรระงับ  ๑๘  ขอ  ๓  หมวด 

                                           หมวดท่ี  ๑ 
           [๑๖๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕    สงฆไม 
พึงระงับปฏิสารณียกรรม  คือ :- 
           ๑.  ใหอุปสมบท  
           ๒.  ใหนิสัย 
           ๓.  ใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  รบัสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.  แมไดรับสมมติแลวก็สั่งสอนภิกษุณี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล     สงฆไมพึง 
ระงับปฏิสารณียกรรม. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๑๖๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕   แมอ่ืนอีก 
สงฆไมพึงระงับปฏิสารณียกรรม  คือ :- 
           ๑.   สงฆลงปฏิสารณียกรรม  เพราะอาบัติใด  ตองอาบัตินั้น 
           ๒.  ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๓.  ตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน  
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           ๔.  ติกรรม 
           ๕.  ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับปฏิสารณียกรรม. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๑๖๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๘  สงฆไมพึง 
ระงับปฏิสารณียกรรม  คือ :- 
           ๑.   หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.   หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.   ทําการไตสวน 
           ๔.   เริ่มอนุวาทาธิกรณ 
           ๕.   ยงัภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ๖.   โจทภิกษุอ่ืน 
           ๗.  ใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ๘.  ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับปฏิสารณียกรรม. 
               วัตรที่ไมควรระงับ  ๑๘  ขอ  ในปฏิสารณียกรรม  จบ  
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                         วัตรท่ีควรระงับ  ๑๘  ขอ 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๑๗๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๕   สงฆพึง 
ระงับปฏิสารณียกรรม  คือ :- 
           ๑.  ไมใหอุปสมบท 
           ๒.  ไมใหนิสัย 
           ๓.   ไมใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.   แมไดรับสมมติแลว  ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล   สงฆพึงระงับ 
ปฏิสารณียกรรม. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๑๗๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก 
สงฆพึงระงับปฏิสารณียกรรม  คือ:- 
           ๑.   สงฆทําปฏิสารณียกรรมเพราะอาบัติใด  ไมตองอาบัตินั้น 
           ๒.  ไมตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๓.   ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๔.  ไมติกรรม 
           ๕.  ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  สงฆพึงระงับ 
ปฏิสารณียกรรม.  
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                                            หมวดที่  ๓ 
           [๑๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๘   สงฆพึง 
ระงับปฏิสารณียกรรม   คือ:- 
           ๑.   ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.  ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.   ไมทําการไตสวน 
           ๔.   ไมเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
           ๕.   ไมยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ๖.    ไมโจทภิกษุอ่ืน 
           ๗.    ไมใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ๘.    ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล   สงฆพึงระงับ 
ปฏิสารณียกรรม.   
                  วัตรที่ควรระงับ  ๘  ขอ   ในปฏิสารณียกรรม  จบ 
                               วิธีระงับปฏิสารณยีกรรม 
           [๑๗๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    วิธีระงับปฏิสารณียกรรมพึง 
ระงับอยางนี้   คือ   ภิกษุสุธรรมน้ันพึงเขาไปหาสงฆ  หมผาอุตราสงคเฉวียง 
บา  ไหวเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   นั่งกระโหยงประคองอัญชลี   แลวกลาว 
คําขอระงับกรรมนั้นอยางนี้   วาดังน้ี :-  
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           ทานเจาขา  ขาพเจาถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว  ประ- 
พฤติโดยชอบ   หายเยอหย่ิง   ประพฤติแกตัวได   ขาพเจาขอ 
ระงับปฏิสารณียกรรม 
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง  พึงขอแมครั้งท่ีสาม 
           ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจา   วาดังน้ี  :- 
                        กรรมวาจาระงับปฏิสารณียกรรม 
                        ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุสุธรรมนี้ 
           ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว   ประพฤติโดยชอบ   หาย 
           เยอหย่ิง   ประพฤติแกตัวได   บัดน้ี   ขอระงับปฏิสารณยี- 
           กรรม   ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึง 
           ระงับปฏิสารณียกรรม  แกภิกษุสุธรรม  นี้เปนญัตติ 
                        ทานเจาขา  ขอสงฆจงพึงขาพเจา   ภิกษุสุธรรมนี้ 
           ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว   ประพฤติโดยชอบ   หาย 
           เยอหย่ิง   ประพฤติแกตัวได   บัดน้ี   ขอระงับปฏิสารณยี- 
           กรรมสงฆระงับปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสธุรรม  การระงับ 
           ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม   ชอบแกทานผูใด   ทานผู 
           นั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด  
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           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง    ทานเจาขาขอ 
สงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษสุุธรรมนี ้ ถูกสงฆลงปฏิสารณีย- 
กรรมแลว  ประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแก 
ตัวได   บัดน้ี   ขอระงับปฏิสารณียกรรม   สงฆระงับ 
ปฏิสารณียกรรมแกภิกษสุุธรรม  การระงับปฏิสารณียกรรม 
แกภิกษุสุธรรม   ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด   
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม  ทานเจาขา  ขอ 
สงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษสุุธรรมนี ้  ถูกสงฆลงปฏิสารณีย- 
ธรรมแลว  ประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแก 
ตัวได   บัดน้ี   ขอระงับปฏิสารณียกรรม   สงฆระงับปฏิ- 
สารณียกรรมแกภิกษุสธุรรม  การระงับปฏิสารณยีกรรมแก 
ภิกษุสุธรรม    ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่งไม 
ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด  
           ปฏิสารณียกรรม    อันสงฆระงับแลวแกภกิษุสุธรรม 
ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวย 
อยางน้ี. 
                   ปฏิสารณียกรรม  ที่ ๔  จบ  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 105 

                                  อุกเขปนียกรรม  ที่  ๕ 
                                        เรื่องพระฉันนะ 
           [๑๗๔]   โดยสมยันั้น  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ โฆสิตาราม 
เขตพระนครโกสัมพี    ครั้งน้ัน   ทานพระฉันนะตองอาบัติแลว    ไมปรา- 
รถนาจะเห็นอาบัติ    บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอยตางก็เพงโทษ    ติเตียน 
โพนทะนาวา     ไฉนทานพระฉันนะตองอาบัติแลว    จึงไดไมปรารถนาจะ 
เห็นอาบัติเลา   แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
                                 ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
           [๑๗๕]    ลําดับนัน้    พระผูมพีระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ 
ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวทรงสอบถาม 
ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไดยินวา   ภิกษุฉันนะตองอาบัติ 
แลวไมปรารถนาจะเห็นอาบัติจริงหรือ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   จรงิ   พระพุทธเจาขา. 
                                        ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การ 
กระทําของโมฆบุรุษน้ันนั่น  ไมเหมาะ   ไมสม  ไมควร  มิใชกจิของสมณะ 
ใชไมได  ไมควรทํา  ไฉน   โมฆบุรุษนั้นตองอาบัติแลวจึงไมปรารถนาจะ 
เห็นอาบัติเลา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การกระทําของโมฆบุรุษนั้นนั่น   ไม 
เปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุนชนที่ยังไมเลื่อมใส........ครั้นแลว     ทรงทาํ  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 106 

ธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาเชนนั้น   สงฆจง 
ทําอุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุฉันนะ    คือ    หามสมโภค 
กับสงฆ. 
                   วิธีลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบติั 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    วิธีลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็น 
อาบัติ   พึงทําอยางนี้   คือ    พึงโจทภิกษุฉันนะกอน    ครั้นแลวพึงใหเธอ 
ใหการ   แลวพึงปรับอาบัติ    ครั้นแลว    ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ      พึง 
ประกาศใหสงฆทราบ  ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา   วาดังน้ี:- 
            กรรมวาจาลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ 
                 ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    พระฉันนะนี ้
           ตองอาบิตแลว  ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ   ถาความพรอม 
           พรั่งของสงฆถึงท่ีแลวสงฆพึงทําอุกเขปนียกรรม   ฐานไม 
           เห็นอาบิตแกพระฉันนะ  คือ  หามสมโภคกับสงฆ   นี่เปน 
           ญัตติ 
                 ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   พระฉันนะนี้ 
           ตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ    สงฆทําอุกเขป- 
           นียกรรม  ฐานไมเห็นอาบิตแกพระฉันนะ  คือ   หามสม- 
           โภคกับสงฆ    การทําอุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ 
           แกพระฉันนะ  คือ  หามสมโภคกับสงฆ    ชอบแกทานผูใด  
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           ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนัน้พึง 
           พูด 
                      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง.... 
                      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม    ทานเจาขา 
           ขอสงฆจงฟงขาพเจา   พระฉันนะน้ีตองอาบัติแลว   ไม 
           ปรารถนาจะเห็นอาบัติ    สงฆทําอุกเขปนียกรรม   ฐานไม 
           เห็นอาบิตแกพระฉันนะ  คือ  หามสมโภคกับสงฆ  การทํา 
           อุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบิตแกพระฉันนะ   คือหาม 
           สมโภคกับสงฆ   ชอบแกทานผูใด   ทานผูนัน้ พึงเปนผูนิ่ง 
           ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
                      อุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ   สงฆทําแลว 
           แกพระฉันนะคือ   หามสมโภคกับสงฆ    ชอบแกสงฆ   
           เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความน้ีไว  ดวยอยางน้ี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงบอกภิกษุผูอยูในอาวาสตอๆ  ไปวา 
พระฉันนะถูกสงฆทําอุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติแลว   คือ   หาม 
สมโภคกับสงฆ. 
                  ลกัษณะกรรมไมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
         [๑๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับ  
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แลวไมดี    คือ    ทําลับหลัง  ๑    ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑    ทําไมตาม 
ปฏิญาณ  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓  นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับแลว 
ไมดี. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๑๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓   แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย  
และระงับแลวไมดี   คือ  ทําเพราะไมตองอาบัติ   ๑    ทําเพราะอาบัติมิใช 
เทสนาคามินี ๑   ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค  ๓  นี้แล   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย    และระงับแลว 
ไมดี. 

                                            หมวดที่    ๓ 
           [๑๗๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ 
ประกอบดวยองค ๓    แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย 
และระงับแลวไมดี   คือ    ไมโจทกอนแลวทํา  ๑    ไมใหจําเลยใหการกอน 
แลวทํา ๑   ไมปรับอาบัติแลวทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค  ๓  นี้แล   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย    และระงับแลว 
ไมดี.  
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                                            หมวดที่    ๔ 
           [๑๗๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย 
และระงับแลวไมดี   คือ   ทําลับหลัง ๑   ทําโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปน 
วรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
ดวยองค  ๓  นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับแลว 
ไมดี. 

                                            หมวดที่  ๕ 
           [๑๘๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓    แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย 
และระงับแลวไมดี   คือ   ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑   ทําโดยไมเปนธรรม ๑ 
สงฆเปนวรรคทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ   ที่ประ- 
กอบดวยองค ๓  นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย    และระงับ 
แลวไมดี. 

                                            หมวดที่   ๖ 
           [๑๘๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก     เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย 
และระงับแลวไมดี    คือ    ทําไมตามปฏิญาณ  ๑    ทําโดยไมเปนธรรม ๑ 
สงฆเปนวรรคทํา ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนีกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ  ที่ประกอบ 
ดวยองค  ๓  นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับแลว 
ไมดี. 

                                            หมวดที่  ๗ 
           [๑๘๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ 
ประกอบดวยองค ๓    แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม     ไมเปนวินัย 
และระงับแลวไมดี   คือ   ทําเพราะไมตองอาบัติ ๑   ทําโดยไมเปนธรรม ๑ 
สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค  ๓  นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับแลว 
ไมดี. 

                                            หมวดที่  ๘ 
           [๑๘๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓   แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย 
และระงับแลวไมดี   คือ   ทําเพราะมิใชอาบัติเปนเทศนาคามินี  ๑    ทําโดย 
ไมเปนธรรม ๑    สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค  ๓  นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย    และระงับแลว 
ไมดี. 

                                            หมวดที่    ๙ 
           [๑๘๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓   แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม     ไมเปนวินัย  
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และระงับแลวไมดี    คือ    ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว  ๑    ทําโดยไมเปน 
ธรรม  ๑    สงฆเปนวรรคทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย     และระงับแลว 
ไมดี. 

                                            หมวดที่  ๑๐ 
           [๑๘๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก     เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย 
และระงับแลวไมดี    คือ    ไมโจทกอนแลวทํา ๑    ทําโดยไมเปนธรรม ๑ 
สงฆ    เปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค  ๓  นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับแลว 
ไมดี. 

                                            หมวดที่  ๑๑ 
           [๑๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียธรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค   ๓  แมอ่ืนอีก     เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย 
และระงับแลวไมดี    คือ    ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา  ๑    ทําโดยไม 
เปนธรรม ๑    สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับแลว 
ไมดี.  
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                                            หมวดที่   ๑๒ 
           [๑๘๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย 
และระงับแลวไมดี  ตอ   ไมปรับอาบัติแลวทํา  ๑    ทําโดยไมเปนธรรม ๑ 
สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับแลว 
ไมดี. 
                   ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                   ในอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ   จบ 
                     ลักษณะกรรมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๑๘๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับดีแลว 
คือทําตอหนา  ๑    สอบถามกอนแลวทํา ๑    ทําตามปฏิญาณ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย     และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๑๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และ  
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ระงับดีแลว    คือ   ทําเพราะตองอาบัติ  ๑    ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคา- 
มินี ๑    ทําเพราะอาบัติที่ยังไมไดแสดง ๑                                        I 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๑๙๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม     ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และ 
ระงับดีแลว    คือ    โจทกอนแลวทํา  ๑    ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา  ๑ 
ปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับดีแลว . 

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๑๙๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และ 
ระงับดีแลว     คือ    ทําตอหนา  ๑    ทําโดยธรรม ๑    สงฆพรอมเพรียง 
กันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๕ 
           [๑๙๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และ  
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ระงับดีแลว     คือ    สอบถามกอนแลวทํา  ๑    ทําโดยธรรม  ๑    สงฆ 
พรอมเพรียงกัน ทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๑๙๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และ 
ระงับดีแลว  คือ  ทําตามปฏิญาณ  ๑    ทําโดยธรรม  ๑    สงฆพรอมเพรียง 
กันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย     และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๗ 
           [๑๙๔ ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และ 
ระงับดีแลว    คือ    ทําเพราะตองอาบัติ ๑    ทําโดยธรรม ๑    สงฆพรอม 
เพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียธรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่   ๘ 
           [๑๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และ  
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ระงับดีแลว    คือ    ทําเพราะอาบัติที่เปนเทศนาคามินี  ๑    ทําโดยธรรม  ๑ 
สงฆพรอมเพรียงกันทํา   ๑  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย     และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่   ๙ 
           [๑๙๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และ 
ระงับดีแลว   คือ   ทําเพราะอาบัติยังไมไดแสดง  ๑   ทําโดยธรรม ๑   สงฆ 
พรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย     และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๑๐ 
           [๑๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และ 
ระงับดีแลว    คือ    โจทกอนแลวทํา ๑     ทําโดยธรรม ๑     สงฆพรอม 
เพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓  นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่    ๑๑ 
           [๑๙๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย     และ  
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ระงับดีแลว   คือ   ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา  ๑    ทําโดยธรรม ๑    สงฆ 
พรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย     และระงับดีแลว  

                                            หมวดที่  ๑๒ 
           [๑๙๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และ 
ระงับดีแลว    คือ    ปรับอาบัติแลวทํา ๑    ทําโดยธรรม ๑    สงฆพรอม 
เพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
ดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับดีแลว. 
                         ลักษณะกรรมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 
                     ในอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ   จบ 
                         ขอท่ีสงฆจํานง  ๖  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๒๐๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๓  เมื่อสงฆ 
จํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ    คือ    เปนผูกอความบาด- 
หมางกอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทาํความอ้ือฉาว   กออธิกรณในสงฆ ๑ 
เปนพาล   ไมฉลาด    มีอาบัติมาก    มมีรรยาทไมสมควร ๑   อยาคลุกคลี 
กับคฤหัสถ    ดวยการคลกุคลีอันไมสมควร  ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๓  นี้แล    เมื่อสงฆ 
จํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๒๐๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๓    แมอ่ืน 
อีก   เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม     ฐานไมเห็นอาบัติ    คือ   เปนผู 
มีศีลวิบัติในอธิศีล ๑     เปนผูมีอาจารวิบัติ     ในอัธยาจาร ๑   เปนผูมีทิฏฐิ 
วิบัติในอติทิฏฐิ  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุประกอบดวยองค  ๓  นี้แล   เมื่อสงฆ 
จํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่   ๓ 
           [๒๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก 
เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ   คือ   กลาวติเตียน 
พระพุทธเจา  ๑    กลาวติเตียนพระธรรม ๑    กลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๓  นี้แล    เมื่อสงฆ 
จํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่     ๔ 
           [๒๐๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุ ๓ รูป   คือรปูหน่ึงเปนผูกอความบาดหมาง   กอ 
การทะเลาะ    กอการวิวาท    ทําความอ้ือฉาว    กออธิกรณในสงฆ ๑ รูป 
หน่ึงเปนพาล  ไมฉลาด   มีอาบัติมาก   มีมรรยาทไมสมควร  ๑  รูปหน่ึงอยู 
คลุกคลีกับคฤหัสถ   ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร  ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไม 
เห็นอาบัติแกภิกษุ ๓ รูปนีแ้ล. 

                                            หมวดที่  ๕ 
           [๒๐๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมเห็นอาบัติ    แกภิกษุ ๓ รูป    แมอ่ืนอีก    คือ   รูปหน่ึงเปนผูมีศีล 
วิบัติในอธิศีล ๑    รูปหน่ึงเปนผูมีอาจารวิบัติ    ในอัธยาจาร ๑    รูปหน่ึง 
เปนผูมีทิฏฐิวิบัติ    ในอติทิฏฐิ  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไม 
เห็นอาบัติแกภิกษุ ๓ รูปนีแ้ล. 
                                            หมวดท่ี  ๖ 
           [๒๐๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมเห็นอาบัติแกภิกษุ  ๓  รูป   แมอ่ืนอีก    คือ    รูปหน่ึงกลาวติเตียน 
พระพุทธเจา  ๑  รูปหน่ึงกลาวติเตียนพระธรรม  ๑  รูปหน่ึงกลาวติเตียน 
พระสงฆ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไม 
เห็นอาบัติแกภิกษุ  ๓ รูปนี้แล. 
                            ขอท่ีสงฆจํานง ๖ หมวด 
                 ในอุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ    จบ  
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        วัตร  ๔๓  ขอ  ในอกุเขปนียกรรม  ฐานไมเหน็อาบัติ 
           [๒๐๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุที่ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมเห็นอาบัติแลว    ตองประพฤติชอบ 
           วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัตินั้น    ดังตอ 
ไปน้ี :- 
           ๑.  ไมพึงอุปสมบท 
           ๒.  ไมพึงใหนิสสัย  
           ๓.  ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.  แมไดรับสมมติแลว    ก็ไมพึงส่ังสอนภิกษุณี 
           ๖.   สงฆลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ    เพราะอาบัติใด 
ไมพึงตองอาบัตินั้น 
           ๗.  ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๘.  ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๙.  ไมพึงติกรรม 
        ๑๐.  ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
        ๑๑.  ไมพึงยินดีการกราบไหวของปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๒.  ไมพึงยินดีการยืนรับของปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๓.  ไมพึงยินดีอัญชลีกรรมของปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๔.  ไมพึงยินดีสามีจิกรรมของปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๕.  ไมพึงยินดีการนําอาสนะมาใหของปกตัตตะภิกษุ  
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        ๑๖.  ไมพึงยินดีการนําท่ีนอนมาใหของปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๗.  ไมพึงยินดีการนํานํ้าลางเทามาให ไมพึงยินดีการต้ังต่ังรองเทา 
ใหของปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๘.   ไมพึงยินดีจารต้ังกระเบื้องเช็ดเทาใหของปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๙.  ไมพึงยินดีการรับบาตรจีวรของปกตัตตะภิกษุ 
        ๒๐.  ไมพึงยินดีการถูหลังใหเม่ืออาบนํ้าของปกตัตตะภิกษุ 
        ๒๑.  ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยศีลวิบัติ 
        ๒๒.  ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยอาจารวิบัติ 
        ๒๓.  ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยทิฏฐิวิบัติ 
        ๒๔.  ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ   ดวยอาชีววิบัติ 
        ๒๕.  ไมพึงยุภิกษุกับภิกษุใหแตกกัน 
        ๒๖.  ไมพึงใชเครื่องนุงหมอยางคฤหัสถ 
        ๒๗.   ไมพึงใชเครื่องนุงหมอยางเดียรถีย 
        ๒๘.  ไมพึงคบพวกเดียรถีย 
        ๒๙.    พึงคบพวกภิกษุ 
        ๓๐.  พึงศึกษาสิกขาของภิกษุ 
        ๓๑.  ไมพึงอยูในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
        ๓๒.  ไมพึงอยูในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
        ๓๓.  ไมพึงอยูในอาวาสหรือในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกัน กับ 
ปกตัตตะภิกษุ 
        ๓๔.  เห็นปกตัตตะภิกษุแลวพึงลุกจากอาสนะ  
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        ๓๕.  ไมพึงรุกรานปกตัตตะภิกษุขางใน   หรือขางนอกวิหาร 
        ๓๖.  ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
        ๓๗.  ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
        ๓๘.  ไมพึงทําการไตสวน 
        ๓๙.  ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
        ๔๐.  ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
        ๔๑.   ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน 
        ๔๒.  ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ 
        ๔๓.  ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
           วัตร  ๔๓ ขอ    ในอุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ    จบ 
                            สงฆลงโทษและระงับกรรม 
           [๒๐๗]  ครั้งน้ัน    สงฆไดลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ 
พระฉันนะ   คือหามสมโภคกับสงฆ  เธอถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
เห็นอาบัติแลว ไดไปจากอาวาสน้ัน  สูอาวาสอ่ืน  ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอ่ืน 
นั้นไมกราบไหว  ไมยืนรบั ไมทําอัญชลีกรรม ไมทําสามีจิกรรม ไมสักการะ 
ไมเคารพ  ไมนับถือ  ไมบูชา  เธออันภิกษุทั้งหลายไมสักการะ  ไมเคารพ 
ไมนับถือ   ไมบูชาอยู    เปนผูไมมีใครทําสักการะ    จึงไดไปจากอาวาสแม 
นั้นสูอาวาสอ่ืน  ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอ่ืนแมนั้น  ก็ไมกราบไหว  ไมยืนรบั 
ไมทําอัญชลกีรรม  ไมทําสามีจิกรรม   ไมสักการะ   ไมเคารพ   ไมนับถือ 
ไมบูชาเธออันภิกษุทั้งหลายไมสักการะ   ไมเคารพ   ไมนับถือ   ไมบูชาอยู  
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เปนผูไมมีใครทําสักการะ   จึงไดไปจากอาวาสแมนั้นสูอาวาสอ่ืน    ภิกษุทั้ง 
หลายในอาวาสอ่ืนแมนั้นก็ไมกราบไหว  ไมยืนรบั   ไมทําอัญชลีกรรม   ไม 
ทําสามีจิกรรม    ไมสักการะ    ไมเคารพ    ไมนับถอื    ไมบูชา     เธออัน 
ภิกษุทั้งหลายไมสักการะไมเคารพ     ไมนับถือ  ไมบูชาอยู    เปนผูไมมี 
ใครทําสักการะ   จึงกลับมาสูพระนครโกสัมพีอีกตามเดิม    ไดประพฤติโดย 
ชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได   เขาไปหาภิกษุทั้งหลาย   แลวกลาว 
อยางนี้วา    อาวุโสท้ังหลาย    ผมถกูสงฆลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็น 
อาบัติ   แลวประพฤติโดยชอบ    หายเยอหยิ่งประพฤติแกตัวได    ผมจะพึง 
ปฏิบัติอยางไรตอไป    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค- 
เจา ๆ ตรัสวา:- 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาเชนนัน้   สงฆจงระงับอุกเขปนียกรรม   ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ  แกภิกษุฉันนะ. 
                    วัตรท่ีไมควรระงับ  ๔๓  ขอ  ๘  หมวด 

                                            หมวดที่   ๑ 
           [๒๐๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ   แกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕  คือ:- 
           ๑.  ใหอุปสมบท                              
           ๒.   ใหนิสัย 
           ๓.   ใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.    รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี  
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           ๕.   แมไดรับสมมติแลว   ก็ยังส่ังสอนภิกษุณี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๒๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม  ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ  แกภิกษุผูประกอบดวยองค  แมอ่ืนอีก   คือ :-   
           ๑.   สงฆลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ   เพราะอาบัติใดตอง 
อาบัตินั้น 
           ๒.   ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๓.   ตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๔.   ติกรรม 
           ๕.   ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๒๑๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมเห็นอาบัติ  แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก   คือ:- 
           ๑.  ยนิดีการกราบไหว  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.  ยนิดีการยืนรบั  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.  ยนิดีอัญชลีกรรม  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๔.  ยนิดีสามีจิกรรม  ของปกตัตตะภิกษุ  
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           ๕.  ยนิดีการนําอาสนะมาให  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับ   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๒๑๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมเห็นอาบัติ   แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก  คือ :- 
           ๑.  ยนิดีการนําท่ีนอนมาให  ของปกตัตตะภิกษุ            
           ๒. ยนิดีการนํานํ้าลางเทามาให       การต้ังต่ังรองเทาให         ของ 
ปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.   ยนิดีการต้ังกระเบื้องเช็ดเทา   ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๔.   ยนิดีการรับบาตรจีวร  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๕.  ยนิดีการถูหลงัใหเม่ืออาบน้ํา  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล     สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๕    

           [๒๑๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมเห็นอาบัติ   แกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕ แมอ่ืนอีก  คือ:- 
           ๑.  กําจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยศีลวิบัติ                          
           ๒. กําจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยอาจารวิบัติ 
           ๓.  กาํจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยทิฏฐิวิบัติ 
           ๔.  กาํจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยอาชีววิบัติ  
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           ๕.  ยภิุกษุกับภิกษุใหแตกกัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๒๑๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมเห็นอาบัติ  แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก  คือ :- 
           ๑.  ใชเครื่องนุงหมอยางคฤหัสถ 
           ๒.  ใชเครื่องนุงหมอยางเดียรถีย 
           ๓.   คบพวกเดียรถีย 
           ๔.  ไมคบพวกภิกษุ 
           ๕.  ไมศึกษาสิกขาของภิกษุ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล  สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๗   

           [๒๑๔]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมเห็นอาบัติ   แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก  คือ:- 
           ๑.  อยูในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           ๒. อยูในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.  อยูในอาวาส  หรือในอนาวาส   มีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะ 
ภิกษุ  
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           ๔.   เห็นปกตัตตะภิกษุแลว   ไมลุกจากอาสนะ 
           ๕.  รกุรานปกตัตตะภิกษุ  ขางในหรือขางนอกวิหาร 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล   สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ. 
                            หมวดท่ี  ๘ 
           [๒๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมเห็นอาบัติ   แกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๘  คือ :- 
           ๑.   หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ                     
           ๒.  หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.   ทําการไตสวน 
           ๔.   เริ่มอนุวาทาธิกรณ 
           ๕.  ยงัภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ๖.   โจทภิกษุอ่ืน 
           ๗.  ใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ๘.  ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค  ๘  นี้แล  สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ  
                   วัตรที่ไมควรระงับ  ๔๓  ขอ  ๘  หมวด 
                   ในอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ   จบ  
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                   วัตรท่ีควรระงับ  ๔๓  ขอ  ๘  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๒๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม   ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ  แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕   คือ :- 
           ๑.  ไมใหอุปสมบท 
           ๒.  ไมใหนิสัย  
           ๓.  ไมใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.   แมไดรับสมมติแลว   ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล   สงฆพึงระงับ 
อุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๒๑๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม   ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ  แกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก คือ :- 
           ๑.   สงฆลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ  เพราะอาบัติใด  ไม 
เห็นอาบัตินั้น 
           ๒.  ไมตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๓.  ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๔.  ไมติกรรม 
           ๕.  ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล   สงฆพึงระงับ 
อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๒๑๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม   ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ   แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕   แมอ่ืนอีก   คือ :- 
           ๑.   ไมยินดีการกราบไหว  ของปกตัตตะภิกษุ              
           ๒.  ไมยินดีการยืนรับ  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.  ไมยินดีอัญชลกีรรม  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๔.   ไมยินดีสามีจิกรรม  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๕   ไมยินดีการนําอาสนะมาให  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  สงฆพึงระงับ 
อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่   ๔ 
           [๒๑๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม   ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ   แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕   แมอ่ืนอีก   คือ :-  
           ๑.   ไมยินดีการนําท่ีนอนมาให   ของปกตัตตะภิกษุ       
           ๒.   ไมยินดีการนํานํ้าลางเทามาให   การต้ังต่ังรองเทาให   ของปก- 
ตัตตะภิกษุ                                                                     
           ๓.   ไมยินดีการต้ังกระเบื้องเช็ดเทาให  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๔.   ไมยินดีการรบับาตรจีวร  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๕.  ไมยินดีการถหูลังใหเม่ืออาบน้ํา  ของปกตัตตะภิกษุ  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล  สงฆพึงระงับ 
อุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๕   

           [๒๒๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม    ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ   แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕   แมอ่ืนอีก   คือ :- 
           ๑.  ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยศีลวิบัติ 
           ๒.  ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยอาจารวิบัติ 
           ๓.  ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยทิฏฐิวิบัติ 
           ๔.  ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยอาชีววิบัติ 
           ๕.  ไมยุภิกษุกับภิกษุใหแตกกัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  สงฆพึงระงับ 
อุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๒๒๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม   ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ  แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก  คือ :- 
           ๑.   ไมใชเครื่องนุงหมอยางคฤหัสถ 
           ๒.  ไมใชเครื่องนุงหมอยางเดียรถีย 
           ๓.  ไมคบพวกเดียรถีย 
           ๔.  คบพวกภิกษุ 
           ๕.  ศกึษาสิกขาของภิกษุ  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แลว   สงฆพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่   ๗ 
           [๒๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม   ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ   แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก  คือ:- 
           ๑.   อยูในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ    
           ๒.   อยูในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.   อยูในอาวาส   หรือในอนาวาส   มีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะ 
ภิกษุ 
           ๔.   เห็นปกตัตตะภิกษุแลวลุกจากอาสนะ 
           ๕.   ไมรุกรานปกตัตตะภิกษุ   ขางในหรือขางนอกวิหาร 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล   สงฆพึงระงับ 
อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๘ 
           [๒๒๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม   ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ   แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๘   คือ. 
           ๑.  ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ           
           ๒.  ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.   ไมทําการไตสวน 
           ๔.  ไมเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
           ๕.  ไมยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ๖.  ไมโจทภิกษุอ่ืน  
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           ๗.  ไมใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ๘.  ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค  ๘ นี้แล   สงฆพึงระงับ 
อุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ. 
                             วัตรที่ควรระงับ   ๔๓   ขอ ๘  หมวด 
                     ในอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ  จบ  
              วิธีระงับอุกเขปนยีกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ 
           [๒๒๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลวิธีระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม 
เห็นอาบัติ   พึงระงับอยางนี้  
           ภิกษุฉันนะน้ันพึงเขาไปหาสงฆ  หมผาอุตราสงคเฉวียงบา  ไหวเทา 
ภิกษุผูแกกวา  นั่งกระโหยงประคองอัญชล ี  แลวกลาวคําขอระงับกรรมน้ัน 
อยางนี้วาดังนี้ :- 
            คําขอระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ 
           ทานเจาขา  ขาพเจาถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไม 
เห็นอาบัติแลวประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัว 
ได   ขาพเจาขอระงับ อุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติ 
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง  พึงขอแมครั้งท่ีสาม   
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           ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจา   วาดังน้ี :-                                                                    
        กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ 
                      ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา    พระฉันนะนั้น 
           ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม     ฐานไมเห็นอาบัติแลว  ประ 
           พฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได  บัดน้ี ขอ 
           ระงับ อุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติถาความพรอม 
           พรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรมฐาน 
           ไมเหน็อาบัติ  แกพระฉันนะ  นี้เปนญัตติ 
                      ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ถูก 
           สงฆลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติแลว   ประพฤติ 
           โดยชอบ  หายเยอหย่ิง  ประพฤติแกตัวได  บัดน้ี  ขอระงับ 
           อุกเขปนียกรรม    ฐานไมเห็นอาบัติ  สงฆระงับอุกเขปนีย 
           กรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ  แกพระฉันนะ การระงับอุกเขป 
           นียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ  แกพระฉันนะ  ชอบแกทาน 
           ผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผู- 
           นั้นพึงพูด 
                      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง.... 
                      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม  ทานเจาขา  ขอ 
           สงฆจงฟงขาพเจา  พระฉันนะน้ีถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม 
           ฐานไมเห็นอาบัติแลว    ประพฤติโดยชอบ    หายเยอหย่ิง  
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           ประพฤติแลวแกตัวได  บัดน้ีขอระงับอุกเขปนียกรรม 
           ฐานไมเห็นอาบัติ   สงฆระงับอกุเขปนียกรรม   ฐานไม 
           เห็นอาบัติแกพระฉันนะ   ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึง 
           เปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด 
                       อุกเขปนียกรรม   ฐานไมเห็นอาบัติ  อันสงฆระงับ 
           แลวแกพระฉันนะ  ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจา 
           ทรงความน้ีไวอยางน้ี. 
                       อุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติที่ ๕ จบ 
                   อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ 

                                         เรื่องพระฉันนะ 
           [๒๒๕]  โดยสมัยนั้น         พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ 
โฆสิตาราม  เขตพระนครโกสัมพี  ครัง้น้ัน  ทานพระฉันนะตองอาบัติเเลว 
ไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ     บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย....ตางก็เพงโทษ 
ติเตียน    โพนทะนาวา     ไฉนทานพระฉันนะตองอาบัติแลว     จึงไดไม 
ปรารถนาจะทําคืนอาบัติเลา  แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
                                        ทรงสอบถาม 
           ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ   ในเพราะ 
เหตุเปนเคามูลนั้น     ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    เเลวทรงสอบถามภิกษุทั้ง 
หลายวา  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไดยินวา    ภิกษุฉันนะตองอาบัติแลว    ไม 
ปรารถนาจะทําคืนอาบัติ   จริงหรือ? 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง   พระพุทธเจาขา. 
                                             ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคเจา    ทรงติเตียนวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    การ 
กระทําของภิกษุโมฆบุรุษนั้นนั่น    ไมเหมาะ    ไมสม    ไมควร    มิใชกิจ 
ของสมณะใชไมไดไมควรทํา    ไฉนภิกษุโมฆบุรุษนั้น    ตองอาบัติแลว 
จึงไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติเลา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การกระทําของ 
ภิกษุโมฆบุรุษนั้นนั่น    ไมเปนไปเพ่ือควานเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อม 
ใส...ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ถาเชนนั้น      สงฆจงทําอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติแก 
ภิกษุฉันนะ   คือ   หามสมโภคกับสงฆ. 
               วิธทีําอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ 
           [๒๒๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แล   วิธีทาํอุกเขปนียกรรม   ฐาน 
ไมทําคืนอาบัติ   พึงทําอยางนี้ :- 
           พึงโจทภิกษุฉันนะกอน   ครั้นแลวพึงใหเธอใหการ    แลวพึงปรับ 
อาบติ    ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจาวาดังน้ี:-   
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  กรรมวาจาทําอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ 
                ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  พระฉันนะนี้ 
    ตองอาบัติแลว   ไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ   ถาความ 
    พรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงทําอุกเขปนียกรรม 
    ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ  คือ หามสมโภคกับสงฆ   
    นี้เปนญัตติ 
                ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   พระฉันนะนี้ 
    ตองอาบัติแลว   ไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ   สงฆทํา 
    อุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉนันะ   คือ 
    หามสมโภคกับสงฆ   ชอบแกทานผูใด   ทานผูนัน้พึงเปน 
    ผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด 
                ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งที่สอง.... 
                ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งที่สาม   ทานเจาขา 
    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   พระฉันนะนี้ตองอาบัติแลว   ไม 
    ปรารถนาจะทําคืนอาบิด  สงฆทําอุกเขปนียกรรม  ฐานไม 
    ทําคืนอาบติัแกพระฉันนะ  คือ  หามสมโภคกับสงฆ    การ 
    ทําอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ  คือ 
    หามสมโภคกับสงฆ    ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปน 
    ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด   
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                       อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ    สงฆทําแลว 
           แกพระฉันนะ   คือ   หามสมโภคกับสงฆ    ชอบแกสงฆ  
           เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความน้ีไว  อยางน้ี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงบอกภิกษุผูอยูในอาวาสตอ ๆ ไปวา 
พระฉันนะอันสงฆทําอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติแลว   คือ  หาม 
สมโภคกับสงฆ. 
                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๒๒๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค  ๓ เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลว 
ไมดี  คือทําลับหลัง ๑  ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑   ทําไมตามปฏิญาณ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ  ที่ประกอบ 
ดวยองค ๓ นี้แล     เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย   และระงับแลว 
ไมดี. 

                                            หมวดที่   ๒  

           [๒๒๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย 
และระงับแลวไมดี    คือ   ทําเพราะไมตองอาบัติ        ทําเพราะอาบัติมิใช 
เทสนาคามินี ๑   ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว  ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    ที ่
ประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และ 
ระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๒๒๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืน 
อาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปน 
วินัย    และระงับแลวไมดี   คือ    ไมโจทกอนแลวทํา ๑    ไมใหจําเลยให 
การกอนแลวทํา ๑    ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    ที ่
ประกอบดวยองค  ๓  นีแ้ล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และ 
ระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๒๓๐]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืน 
อาบัติ    ที่ประกอบดวยองค ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไม 
เปนวินัย   และระงับแลวไมดี  คือ  ทําลับหลัง ๑   ทําโดยไมเปนธรรม ๑ 
สงฆเปนวรรคทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    ที ่ 
ประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปนธรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย     และ 
ระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๕ 
           [๒๓๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืน 
อาบัติ    ที่ประกอบดวยองค ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม   ไม  
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เปนวินัย     และระงับแลวไมดี   คือ   ไมยอมสอบถามกอนแลวทํา ๑   ทํา 
โดยไมเปนธรรม ๑    สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    ที ่
ประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และ 
ระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๒๓๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืน 
อาบัติ    ที่ประกอบดวยองค ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไม 
เปนวินัย   และระงับแลว ไมดี   คือ   ไมทําตามปฏิญาณ ๑   ทาํโดยไมเปน 
ธรรม ๑    สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติ   ที่ประ- 
กอบดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับ 
แลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๗ 
           [๒๓๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืน 
อาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปน 
วินัย   และระงับแลวไมดี   คือ   ทําเพราะไมตองอาบัติ ๑   ทําโดยไมเปน 
ธรรม ๑    สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ   ที ่
ประกอบดวยองค  ๓  นีแ้ล    เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย    และ 
ระงับแลวไมดี.  
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                                            หมวดที่  ๘ 
           [๒๓๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืน 
อาบัติที่ประกอบดวยองค  ๓ แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปน 
วินัย    และระงับแลวไมดี    คือ    ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ๑ 
ทําโดยไมเปนธรรม   ๑    สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    ที ่ 
ประกอบดวยองค  ๓  นีแ้ล    เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย    และ 
ระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๙ 
           [๒๓๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืน 
อาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปน 
วินัย     และระงับแลวไมดี    คือ    ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว      ทําโดย  
ไมเปนธรรม  ๑     สงฆเปนวรรคทํา  ๑   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    ที ่
ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย    และ 
ระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๑๐ 
           [๒๓๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืน 
อาบัติที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปน 
วินัย     และระงับแลวไมดี     คือ   ไมโจทกอนแลวทํา ๑    ทําโดยไมเปน 
ธรรม ๑  สงฆเปนวรรคทํา  ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    ที ่
ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และ 
ระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๑๑ 
           [๒๓๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืน 
อาบัติที่ประกอบดวยองค   ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปน 
วินัย    และระงับแลวไมดี    คือ    ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา  ๑    ทํา 
โดยไมเปนธรรม ๑    สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    ที ่
ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และ 
ระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่     ๑๒ 
           [๒๓๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืน 
อาบัติที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก     เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปน 
วินัย    และระงับแลวไมดี    คือ     ไมปรับอาบัติแลวทํา  ๑    ทําโดยไม 
เปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    ที ่
ประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และ 
ระงับแลวไมดี. 
                    ลักษณะกรรมไมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 
                ในอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติ    จบ  
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                   ลักษณะกรรมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑  

           [๒๓๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม     ฐานไมทําคืน 
อาบัติที่ประกอบดวยองค  ๓    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และ 
ระงับดีแลว  คือ  ทําตอหนา  ๑  สอบถามกอนแลวทา  ๑   ทําตามปฏิญาณ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    ที ่
ประกอบดวยองค  ๓  นีแ้ล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับ 
ดีแลว . 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๒๔๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืน 
อาบัติที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก     เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย  
และระงับดีแลว   คือ   ทําเพราะตองอาบัติ  ๑   ทําเพราะอาบัติเปนเทสนา- 
คามินี ๑    ทาํเพราะอาบัติยังมิไดแสดง   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ   ที่  
ประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับ 
ดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๒๔๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืน 
อาบัติที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย 
และระงับดีแลว    คือ    โจทกอนแลวทํา  ๑   ใหจําเลยใหการแลวทํา   ๑ 
ปรับอาบัติแลวทํา ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    ที ่
ประกอบดวยองค  ๓  นีแ้ล   เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย     และระงับ 
ดีแลว . 

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๒๔๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืน 
อาบัติ  ที่ประกอบดวยองค  ๓   แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย 
และระงับดีแลว    คือ   ทาํตอหนา  ๑   ทําโดยธรรม ๑   สงฆพรอมเพรียง 
กันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    ที ่
ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย     และระงับ 
ดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๕ 
           [๒๔๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืน 
อาบัติที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย 
และระงับดีแลว    คือ   สอบถามกอนแลวทํา  ๑    ทําโดยธรรม  ๑     สงฆ 
พรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ   ที่  
ประกอบดวยองค ๓ นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับ 
ดีแลว.                                                 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๒๔๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืน 
อาบัติที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย  
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และระงับดีแลว   คือ   ทําตามปฏิญาณ  ๑    ทําโดยธรรม ๑    สงฆพรอม 
เพรียงกันทํา ๑ 
           ทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ  ที่ 
ประกอบดวยองค ๓ นี้แล   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดี 
แลว. 

                                            หมวดที่  ๗ 
           [๒๔๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และ 
ระงับดีแลว   คือ   ทําเพราะตองอาบัติ  ๑   ทําโดยธรรม ๑   สงฆพรอม 
เพรียงกันทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ  ที ่
ประกอบดวยองค ๓ นี้แล   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   ระงับดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๘ 
           [๒๔๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓   แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และ 
ระงับดีแลว  คือ  ทําเพราะอาบัติเปนเทศนาคามินี ๑   ทําโดยธรรม ๑  สงฆ 
พรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ  ที ่
ประกอบดวยองค  ๓  นีแ้ล   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดี 
แลว.  
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                                            หมวดที่  ๙ 
          [๒๔๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓   แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และ 
ระงับดีแลว  คือ  ทําเพราะอาบัติที่ยังมิไดแสดง ๑   ทําโดยธรรม ๑    สงฆ 
พรอมเพรียงกันทํา  ๑ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ  ที ่
ประกอบดวยองค  ๓  นีแ้ล   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดี 
แลว. 

                                            หมวดที่  ๑๐ 
         [๒๔๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และ 
ระงับดีแลว  คือ  โจทกอนแลวทํา ๑   ทําโดยธรรม ๑   สงฆพรอมเพรียง 
กันทํา  ๑ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    ที ่
ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดี 
แลว .                                                  

                                            หมวดที่  ๑๑ 
         [๒๔๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ 
ที่ประกอบดวยองค ๓  แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และ 
ระงับดีแลว   คือ   ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา  ๑   ทําโดยธรรม ๑   สงฆ 
พรอมเพรียงกันทํา ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ   ที ่
ประกอบดวยองค ๓ นี้แล   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดี 
แลว. 
                           หมวดท่ี  ๑๒ 
           [๒๕๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืน 
อาบัติ   ที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย 
และระงับดีแลว   คือ   ปรบัอาบัติแลวทํา ๑   ทําโดยธรรม ๑   สงฆพรอม 
เพรียงกันทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ   ประ- 
กอบดวยองค ๓ นี้แล   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว .   
                       ลักษณะกรรมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 
                 ในอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ  จบ 
                            ขอท่ีสงฆจํานง  ๖  หมวด 

                                          หมวดท่ี    ๑ 
           [๒๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๓  เมื่อสงฆ 
จํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ  คือกอความบาดหมาง 
กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทําความอ้ือฉาว   กออธิกรณในสงฆ  ๑ 
เปนพาล  ไมฉลาด   มีอาบัติมาก   มีมารยาทไมสมควร ๑   อยูคลุกคลีกับ 
คฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร  ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เมือ่สงฆจํานง 
พึงลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๒๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก 
เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติ   คือเปนผูมีศีล 
วิบัติในอธิศีล  ๑  เปนผูมอีาจารวิบัติ    ในอัธยาจาร  ๑   เปนผูมทีิฏฐิวิบัติ 
ในอติทิฏฐิ  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เมือ่สงฆจํานง 
พึงลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่    ๓ 
           [๒๕๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุที่ประกอบดวยองค ๓   แมอ่ืน 
อีก   เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ  คือ 
กลาวติเตียนพระพุทธเจา  ๑   กลาวติเตียนพระธรรม ๑    กลาวติเตียนพระ 
สงฆ  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค  ๓ นี้แล  เมื่อสงฆจํานง 
พึงลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๒๕๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมทําคืนอาบัติแกภิกษุ ๓ รูป   คือรูปหน่ึงเปนผูกอความบาดหมาง 
กอการทะเลาะ  กอการวิวาท  ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ ๑   รูป  
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หน่ึงเปนพาล   ไมฉลาด   มีอาบัติมาก   มีมรรยาทไมสมควร ๑   รูปหน่ึง 
อยูคลุกคลีกบัคฤหัสถ  ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไม 
ทําคืนอาบัติแกภิกษุ ๓ รปูนี้แล. 

                                            หมวดที่  ๕   

           [๒๕๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมทําคืนอาบัติ  แกภิกษุ ๓ รูป  แมอ่ืนอีก  คือรูปหน่ึงเปนผูมีศีลวิบัติ 
ในอธิศีล ๑    รูปหน่ึงเปนผูมีอาจารวิบัติ  ในอัธยาจาร  ๑   รูปหนึ่งเปนผู 
มีทิฏฐิวิบัติ  ในอติทิฏฐิ   ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไม 
ทําคืนอาบัติแกภิกษุ ๓ รปูนี้แล.          

                                            หมวดที่ ๖ 
           [๒๕๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมทําคืนอาบัติแกภิกษุ  ๓   รูปแมอ่ืนอีก   คือ   รูปหน่ึงกลาวติเตียน 
พระพุทธเจา  ๑   รูปหน่ึงกลาวติเตียนพระธรรม ๑  รูปหน่ึงกลาวติเตียน 
พระสงฆ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไม 
ทําคืนอาบัติแกภิกษุ ๓ รปูนี้แล. 
                              ขอท่ีสงฆจํานง   ๖  หมวด 
                  ในอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ   จบ  
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      วัตร  ๔๓  ขอ  ในอกุเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ 
           [๒๕๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  ฐาน 
ไมทําคืนอาบัติแลว  ตองประพฤติชอบ 
           วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัตินั้นดังนี้ :- 
           ๑.  ไมพึงใหอุปสมบท                                                  
           ๒.  ไมพึงใหนิสัย 
           ๓.  ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.  แมไดสมมติแลว  ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
           ๖.  สงฆลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติ   เพราะอาบัติใด 
                 ไมพึงตองอาบัตินั้น 
           ๗.  ไมตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๘.  ไมพึงตองอาบัติอัน เลวทรามกวานั้น 
           ๙.   ไมพึงติกรรม 
        ๑๐.  ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
        ๑๑.  ไมพึงยินดีการกราบไหว   ของปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๒.  ไมพึงยินดีการยืนรับ  ของปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๓.  ไมพึงยินดีอัญชลีกรรม  ของปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๔.  ไมพึงยินดีสามีจิกรรม  ของปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๕.  ไมพึงยินดีการนําอาสนะมาให  ของปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๖.  ไมพึงยินดีการนําท่ีนอนมาให   ของปกตัตตะภิกษุ  
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        ๑๗.   ไมพึงยินดีการนํานํ้าลางเทามาให    การต้ังต่ังรองเทาให   ของ 
                  ปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๘.   ไมพึงยินดีการต้ังกระเบื้องเช็ดเทาให   ของปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๙.   ไมพึงยินดีการรับบาตร  จีวร  ของปกตัตตะภิกษุ 
        ๒๐.   ไมพึงยินดีการถูหลังใหเม่ืออาบนํ้า  ของปกตัตตะภิกษุ 
        ๒๑.   ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยศีลวิบัติ 
        ๒๒.   ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยอาจารวิบัติ 
        ๒๓.  ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยทิฏฐิวิบัติ  
        ๒๔.   ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยอาชีววิบัติ 
        ๒๕.  ไมพึงยุภิกษุกับภิกษุใหแตกกัน 
        ๒๖.   ไมพึงใชเครื่องนุงหมอยางคฤหัสถ 
        ๒๗.   ไมพึงใชเครื่องนุงหมอยางเดียรถีย 
        ๒๘.   ไมพึงคบพวกเดียรถีย 
        ๒๙.  พึงคบพวกภิกษุ 
        ๓๐.   พึงศึกษาสิกขาของภิกษุ 
        ๓๑.   ไมพึงอยูในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
        ๓๒.   ไมพึงอยูในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกัน กับปกตัตตะภิกษุ 
        ๓๓.   ไมพึงอยูในอาวาส   หรือในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับ 
                  ปกตัตตะภิกษุ 
        ๓๔.   เห็นปกตัตตะภิกษุแลวพึงลุกจากอาสนะ 
        ๓๕.  ไมพึงรุกรานปกตัตตะภิกษุ  ขางในหรือขางนอกวิหาร  
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        ๓๖.  ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
        ๓๗.   ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
        ๓๘.  ไมพึงทําการไตสวน 
        ๓๙.  ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
        ๔๐.   ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
        ๔๑.  ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน 
        ๔๒.  ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ 
        ๔๓.  ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน  
                 วัตร  ๔๓  ขอ  ในอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ 
                                สงฆลงโทษและระงับ 
           [๒๕๘]  ครั้งน้ัน  สงฆไดลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ 
แกพระฉันนะ  คือ   หามสมโภคกับสงฆ    ทานถกูสงฆลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมทําคืนอาบัติแลว   ไดไปจากอาวาสน้ัน   สูอาวาสอ่ืน    ภิกษุทั้งหลาย 
ในอาวาสอ่ืนน้ัน  ไมกราบไหว  ไมยืนรับ   ไมทําอัญชลีกรรม   ไมทําสามี 
จิกรรม  ไมสักการะ  ไมเคารพ  ไมนับถือ ไมบูชา  ทานอันภิกษุทั้งหลาย 
ไมสักการะ   ไมเคารพ   ไมนับถือ    ไมบูชาอยู  เปนผูไมมีใครทําสักการะ 
จึงไดไปจากอาวาสน้ัน   สูอาวาสอ่ืน   แมภิกษุทั้งหลายในอาวาสอ่ืนนั้นก็ไม 
กราบไหว  ไมยืนรับ   ไมทําอัญชลีกรรม   ไมทําสามีจิกรรม   ไมสักการะ 
ไมเคารพ    ไมนับถือ   ไมบูชา   ทานอันภิกษุทั้งหลาย   ไมสักการะ   ไม  
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เคารพ   ไมนับถือ   ไมบูชา   เปนผูไมมีใครทําสักการะ  จึงไดไปจากอาวาส 
นั้น   สูอาวาสอ่ืน   แมภิกษุทั้งหลายในอาวาสอ่ืนน้ันก็ไมกราบไหว   ไมยนื 
รับ  ไมทําอัญชลกีรรม  ไมทําสามีจิกรรม   ไมสักการะ   ไมเคารพ  ไมนับ 
ถือ  ไมบชูา  ทานอันภิกษุทั้งหลา   ไมสักการะ  ไมเคารพ  ไมนับถือ ไม 
บูชาอยู   เปนผูไมมีใครทําสักการะ   จึงกลับมาสูพระนครโกสัมพีอีกตามเดิม 
ไดประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได  จึงเขาไปหาภิกษุทั้ง 
หลายแลวกลาวอยางนี้วา    อาวุโสท้ังหลาย    ผมถกูสงฆลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมทําคืนอาบัติ  แลวประพฤติโดยชอบ   หาเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัว 
ได   ผมจะพึงปฏิบัติอยางไรตอไป  ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ถาเชนนั้น   สงฆ 
จงระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ  แกภิกษุฉันนะ. 
                  วตัรท่ีไมควรระงับ  ๔๓  ขอ  ๘  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๒๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ   คือ :- 
           ๑.  ใหอุปสมบท                         
           ๒.  ใหนิสัย 
           ๓.   ใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.   รบัสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.  แมรับสมมติแลวก็ยังสั่งสอนภิกษุณี  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล     สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๒๖๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก 
สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ  คือ :- 
           ๑.  สงฆลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติเพราะอาบัติใดตอง 
อาบัตินั้น 
           ๒.  ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๓.  ตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๔.    ติกรรม 
           ๕.  ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล     สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๒๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก 
สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ  คือ:- 
           ๑.  ยนิดีการกราบไหว  ของปกตัตตะภิกษุ           
           ๒. ยนิดีการยืนรบั  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.  ยนิดีอัญชลีกรรม  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๔.  ยนิดีสามีจิกรรม  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๕.  ยนิดีการนําอาสนะมาให  ของปกตัตตะภิกษุ  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่   ๔ 
           [๒๖๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก 
สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ   คือ :- 
           ๑.  ยนิดีการนําท่ีนอนมาให  ของปกตัตตะภิกษุ             
           ๒.  ยนิดีการนํานํ้าลางเทามาให  การต้ังต่ังรองเทาให  ของปกตัตตะ 
ภิกษุ 
           ๓.   ยนิดีการต้ังกระเบื้องเช็ดเทาให   ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๔.   ยนิดีการรับบาตรและจีวร   ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๕.  ยนิดีการถูหลงัใหเม่ืออาบน้ํา  ของปกตัตตะภิกษุ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๕ 
           [๒๖๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก 
สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ    คือ:- 
           ๑.  กําจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยศีลวิบัติ                    
           ๒.  กาํจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยอาจารวิบัติ 
           ๓.  กาํจัดปกตัตตะภิกษุ  ดวยทิฏฐิวิบัติ 
           ๔.  กาํจัด ปกตัตตะภิกษุ  ดวยอาชีววิบัติ 
           ๕.  ยภิุกษุกับภิกษุใหแตกกัน  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล     สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๒๖๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก 
สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
           ๑.   ใชเครื่องนุงหมอยางคฤหัสถ                     
           ๒.   ใชเครื่องนุงหมอยางเดียรถีย 
           ๓.   คบพวกเดียรถีย 
           ๔.  ไมคบพวกภิกษุ 
           ๕.   ไมศึกษาสิกขาของภิกษุ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๗ 
           [๒๖๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก 
สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ   คือ :- 
           ๑.  อยูในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.  อยูในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.   อยูในอาวาส   หรือในอนาวาส   มีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะ 
ภิกษุ 
           ๔.  เห็นปกตัตตะภิกษุแลวไมลุกจากอาสนะ 
           ๕.  รกุรานปกตัตตะภิกษุ  ขางในหรือขางนอกวิหาร  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๘ 
           [๒๖๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๘  สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติ   คือ:- 
           ๑.  หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.  หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.   ทําการไตสวน 
           ๔.  เริม่อนุวาทาธิกรณ 
           ๕.   ยงัภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ๖.   โจทภิกษุอ่ืน 
           ๗.   ใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ๘.   ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๘  นี้แล     สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติ. 
               วัตรที่ไมควรระงับ  ๔๓  ขอ ๘ หมวด 
               ในอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ   จบ  
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                 วตัรท่ีควรระงับ  ๔๓  ขอ  ๘  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๒๖๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๕   สงฆพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    คือ :-  
           ๑.  ไมใหอุปสมบท                             
           ๒.  ไมใหนิสัย 
           ๓.  ไมใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.  แมไดรับสมมติแลวก็ไมสั่งสอนภิกษุณี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล     สงฆพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ  

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๒๖๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก 
สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    คือ :-  
           ๑.  สงฆลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    เพราะอาบัติใด 
                 ไมตองอาบัตินั้น 
           ๒.  ไมตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๓.  ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๔.  ไมติกรรม 
           ๕.  ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล    สงฆพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๒๖๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก 
สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    คือ :- 
           ๑.  ไมยินดีการกราบไหว    ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.  ไมยินดีการยืนรับ   ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.  ไมยินดีอัญชลกีรรม    ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๔.  ไมยินดีสามีจิกรรม    ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๕.  ไมยินดีการนําอาสนะมาให    ของปกตัตตะภิกษุ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค   ๕  นี้แล    สงฆพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๒๗๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืน 
อีก    สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    คือ:- 
           ๑.  ไมยินดีการนําท่ีนอนมาให    ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.  ไมยินดีการนํานํ้าลางเทามาให    การต้ังต่ังรองเทาให     ของ 
ปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.  ไมยินดีการต้ังกระเบื้องเช็ดเทาให    ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๔.  ไมยินดีการรบับาตรจีวร    ของปกตัตตะภิกษุ 
           ๕.  ไมยินดีการถหูลังใหเม่ืออาบน้ํา     ของปกตัตตะภิกษุ  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล    สงฆพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๕   

           [๒๗๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๕    แมอ่ืน 
อีก    สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ   คือ :- 
           ๑.  ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ    ดวยศีลวิบัติ                     
           ๒. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ    ดวยอาจารวิบัติ 
           ๓.  ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ    ดวยทิฏฐิวิบัติ 
           ๔.  ไมกาํจัดปกตัตตะภิกษุ    ดวยอาชีววิบัติ 
           ๕.  ไมยุภิกษุกับภิกษุใหแตกกัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    สงฆพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๒๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค      แมอ่ืน 
อีก    สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติคือ:- 
           ๑.  ไมใชเครื่องนุงหมอยางคฤหัสถ                        
           ๒.  ไมใชเครื่องนุงหมอยางเดียรถีย 
           ๓.  ไมคบพวกเดียรถีย 
           ๔.  คบพวกภิกษุ 
           ๕.  ศกึษาสิกขาของภิกษุ  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    สงฆพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่  ๗ 
           [๒๗๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืน 
อีก    สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    คือ :- 
           ๑.  ไมอยูในอาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.  ไมอยูในอนาวาสมีเครื่องมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.   ไมอยูในอาวาส    หรือในอนาวาส    มเีครื่องมุงเดียวกันกับ 
                  ปกตัตตะภิกษุ 
           ๔.    เห็นปกตัตตะภิกษุแลวลุกจากอาสนะ 
           ๕.  ไมรุกรานปกตัตตะภิกษุ     ขางในหรือขางนอกวิหาร 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล     สงฆพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ. 

                                            หมวดที่   ๘ 
           [๒๗๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๘  แมอ่ืน 
อีก    สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ   คือ :- 
           ๑.  ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ                             
           ๒.  ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.  ไมทําการไตสวน 
           ๔.  ไมเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
           ๕.  ไมยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส  
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           ๖.  ไมโจทภิกษุอ่ืน 
           ๗.  ไมใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ๘.  ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุประกอบดวยองค  ๘  นี้แล   สงฆพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติ. 
                         วัตรที่ควรระงับ   ๔๓  ขอ  ๘ หมวด 
                 ในอุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ    จบ 
               วิธรีะงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ 
           [๒๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล   วิธีระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมทําคืนอาบัติ    พึงระงับอยางนี้  
           ภิกษุฉันนะน้ันพึงเขาไปหาสงฆ   หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ไหว 
เทาภิกษุผูแกกวา     นั่งกระโหยงประคองอัญชลี     แลวกลาวคําขอระงับ 
กรรมน้ันอยางนี้     วาดังนี้ :- 
           คําขอระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมคืนอาบัติ 
           ทานเจาขา   ขาพเจาถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไม 
ทําคืนอาบัติ    แลวประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติ 
แกตัวได  ขาพเจาขอระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติ  
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           พึงขอแมครั้งท่ีสอง  พึงขอแมครั้งท่ีสาม 
           ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจา    วาดังน้ี:- 
       กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ 
                      ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   พระฉันนะนี้ 
           ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติแลว  ประ- 
           พฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได   บัดน้ี 
           ขอระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืนอาบัติ  ถาความ 
           พรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว     สงฆพึงระงับอุกเขปนยี- 
           กรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ  นี้เปนญัตติ      
                      ทานเจาขา พระฉันนะนี้ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม 
           ฐานไมทําคืนอาบัติแลว    ประพฤติโดยชอบ  หายเยอหย่ิง 
           ประพฤติแกตัวได  บัดนี้  ขอระงับอุกเขปนียกรรม   ฐาน 
           ไมทําคืนอาบัติ  สงฆระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืน 
           อาบัติแกพระฉันนะ   การระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทํา 
           อาบัติคืนแกพระฉันนะ  ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงน่ิง 
           ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด  
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               ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งที่สอง.... 
               ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งที่สาม  ทานเจาขา   ขอ 
   สงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม 
   ฐานไมทําคืนอาบัติแลว   ประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง 
   ประพฤติแกตัวได  บัดน้ีขอระงับอกุเขปนียกรรม  ฐานไม 
   ทําคืนอาบัติ    สงฆระงับอุเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืน 
   อาบัติแกพระฉันนะ    การระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไม 
   ทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ  ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้น 
   พึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด 
               อุกเขปนียกรรม  ฐานไมทําคืนอาบัติ  อันสงฆระงับ 
   แลวแกพระฉันนะ  ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจา 
   ทรงความนี้ไวอยางน้ี. 
        อุกเขปนียกรรม    ฐานไมทําคืนอาบัติ   ที่ ๖   จบ  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 163 

             อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
                                   เรื่องพระอริฏฐะ 
           [๒๗๖]  สมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู   ณ  พระ- 
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี    เขตพระนครสาวัตถี    ครั้งน้ัน 
พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง   มีทิฏฐิอันเปนบาปเห็นปานน้ีเกิดข้ึน 
วา    เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว โดยประการท่ี 
ตรัสวา   เปนธรรมทําอันตราย     ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพ 
ไดจริงไม,    ภิกษุหลายรูปดวยกันไดทราบขาววา     พระอรฏิฐะผูเกิดใน 
ตระกูลพรานแรงมีทิฏฐิอันเปนบาปเห็นปานน้ีเกิดข้ึนวา    เรารูทั่วถึงธรรม 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยประการท่ีตรัสวา    เปนธรรมทํา 
อันตรายธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม   แลวพากันเขา 
ไปหาพระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง   ถามวา    อาวุโสอริฏฐะ    ได 
ยินวา   ทานมีทิฏฐิอันเปนบาปเห็นปานน้ีเกิดข้ึนวา     ขาพเจารูทั่วถึงธรรม 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสวา     เปนธรรมทํา 
อันตรายธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไมดังน้ี    จริงหรือ? 
           พระอริฏฐะตอบวา    จริงเหมือนอยางนั้นแล    อาวุโสท้ังหลาย 
ผมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยประการท่ีตรัสวา 
เปนธรรมทําอันตราย   ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม. 
           ภิกษุทั้งหลายกลาวหามวา    อาวุโสอริฏฐะ    ทานอยาไดพูดเชนนั้น 
ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา    การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดี  
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แน    พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสอยางนั้นเลย     พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ธรรมอันทําอันตรายไวโดยปริยายเปนอันมาก     ก็แลธรรมเหลาน้ันอาจทํา 
อันตรายแกผูเสพไดจริง    กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   มีความ 
ยินดีนอย  มทีุกขมาก   มคีวามคับแคนมาก   โทษในกามท้ังหลายนี้มากย่ิง 
นัก   กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เปรียบเหมือนรางกระดูก   ม ี
ทุกขมาก   มคีวามคับแคนมาก   โทษในกามท้ังหลายนี้มากย่ิงนัก   กามท้ัง 
หลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ..... กามท้ังหลาย 
พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสวา   เปรียบเหมือนคบหญา....กามท้ังหลายพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา    เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง....กามท้ังหลายพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา   เปรยีบเหมือนความฝน....กามท้ังหลาย   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา     เปรียบเหมือนของยืม.....กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวาเปรียบเหมือนผลไม.......กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
เปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ....กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
เปรียบเหมือนหอกและหลาว .....กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
เปรียบเหมือนศีรษะงู   มทีุกขมาก   มคีวามคับแคนมาก   โทษในกามท้ัง 
หลายนี้มากย่ิงนัก 
           พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง  แมอันภิกษุเหลานั้น  วากลาว 
อยูอยางนี้  ก็ยังยึดถือทิฏฐิอันเปนบาปนั้นดวยความยึดถือม่ันอยางเดิม กลาว 
ยืนยันวา    ผมกลาวอยางนั้นจริง   ทานท้ังหลายผมรูทั่วถึงธรรมท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงแลว    โดยประการท่ีตรัสวา    เปนธรรมทําอันตราย  
ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม  
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           ก็เพราะเหตุที่ภิกษุเหลาน้ัน ไมอาจเปลื้องพระอริฏฐะผูเกิดในตระกูล 
พรานแรงจากทิฏฐิอันเปนบาปน้ันได   ภิกษุเหลาน้ันจึงเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา  แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
                              ประชมุสงฆทรงสอบถาม 
           [ ๒๗๗]  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจารับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ 
ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวทรงสอบถาม 
พระอริฏฐะ  ผูเกิดในตระกูลพรานแรงวา  ดูกอนอรฏิฐะ  ไดยินวา  เธอมี 
ทิฏฐิอันเปนบาปเห็นปานนี้เกิดข้ึนวา  เรารูทั่วถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสวา   เปนธรรมทําอันตราย   ธรรมเหลาน้ัน 
หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม   ดังน้ี    จริงหรือ? 
           พระอริฏฐะทูลรับวา  ขาพระพุทธเจากลาวอยางนั้นจริง  พระพุทธ 
เจาขา   ขาพระพุทธเจารูถึงธรรมที่พระองคทรงแสดงแลว โดยประการท่ี 
ตรัสวา   เปนธรรมทําอันตราย   ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพ 
ไดจริงไม. 
                                              ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนโมฆบุรุษ   เพราะเหตุไร   เธอจึง 
เขาใจธรรมที่เราแสดงแลวอยางนั้นเลา   เรากลาวธรรมอันทําอันตรายไว 
โดยปริยายเปนอันมากมิใชหรือ   และธรรมเหลาน้ันอาจทําอันตรายแกผูเสพ  
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ไดจริง   กามท้ังหลายเรากลาววา   มีความยินดีนอย    มีทุกขมาก   มีความ 
คับแคนมาก    โทษในกามท้ังหลายน้ีมากย่ิงนัก    กามท้ังหลายเรากลาววา 
เปรียบเหมือนรางกระดูก   มีทุกขมาก    มีความคับแคนมาก    โทษในกาม 
ทั้งหลายน้ีมากย่ิงนัก    กามท้ังหลายเรากลาววา    เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ....   
กามท้ังหลายเรากลาววา   เปรียบเหมือนคบหญา....  กามท้ังหลายเรากลาววา 
เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง.....   กามท้ังหลายเรากลาววา   เปรียบเหมือน 
ความฝน.... กามท้ังหลายเรากลาววา  เปรียบเหมือนของยืม....  กามท้ังหลาย 
เรากลาววาเปรียบเหมือนผลไม....   กามท้ังหลายเรากลาววา  เปรียบเหมือน 
เขียงสําหรับสับเนื้อ....   กามท้ังหลายเรากลาววา   เปรียบเหมือนหอกและ 
หลาว......  กามท้ังหลายเรากลาววา   เปรียบเหมือนศีรษะงู   มทีุกขมาก 
มีความคับแคนมาก   โทษในกามท้ังหลายนี้มากย่ิงนัก  เมื่อเปนเชนนั้น 
เธอชื่อวากลาวตูเราดวยทิฏฐิที่ตนยึดถือไวผิด  ชื่อวาทําลายตนเอง   และชื่อ 
วาประสพบาปมิใชบุญมาก  ขอน้ันแหละจักเปนไปเพ่ือความไมเกื้อกูลเพ่ือ 
ทุกขแกเธอ  ตลอดกาลนาน 
           ดูกอนโมฆบุรุษ   การกระทําของเธอน่ัน  ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส    หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่ง   ของชมุชนที่เลื่อมใส 
แลว.....ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา   รบัสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล   สงฆจงทําอุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาปแกภิกษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง    คือ  หามสมโภคกับ 
สงฆ.   



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 167 

       วิธีลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
           [๒๗๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล  วิธีลงอุกเขปนียกรรม   ฐาน 
ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป    พึงทําอยางน้ี   คือ  พึงโจทภิกษุอริฏฐะผูเกิดใน 
ตระกูลพรานแรงกอน     ครั้นแลวพึงใหเธอใหการ     แลวพึงปรับอาบัติ 
ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถพึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจาวาดังน้ี :- 
กรรมวาจาทําอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุอริฏฐะผู 
           เกิดในตระกูลพรานแรง  มีทฏิฐิอันเปนบาปเห็นปานนี้เกิด 
           ขึ้นวาเรารูทั่วถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว 
           โดยประการท่ีตรัสวา   เปนธรรมทําอันตราย   ธรรมเหลาน้ัน 
           หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม   ดังน้ีเธอไมยอมสละ 
           ทิฏฐนิั้น  ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงทํา 
           อุกเขปนียกรรม  ฐานไมละทิฏฐิอันเปนบาปแกภิกษุอริฏฐะ 
           ผูเกิดในตระกูลพรานแรง  คือ หามสมโภคกับสงฆ  นี้เปน 
           ญัตติ 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุอริฏฐะผู 
           เกิดในตระกูลพรานแรง   มีทฏิฐิอันเปนบาปเห็นปานนี้เถิด 
           ขึ้นวา  เรารูทั่วถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว 
           โดยประการท่ีตรัสวา   เปนธรรมทําอันตราย    ธรรมเหลา  
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นั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม  ดังน้ีเธอไมยอม 
สละทิฏฐินั้น    สงฆทําอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาปแกภิกษุอรฏิฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง  คือ 
หามสมโภคกับสงฆ    การทําอุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละ 
ทิฏฐิอันเปนบาปแกภิกษอุริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง 
คือ  หามสมโภคกับสงฆ  ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึง 
เปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง.... 
           ขาพเจากลาวควานนี้แมครั้งท่ีสาม  ทานเจาขา  ขอ 
สงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษอุริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง 
มีทิฏฐิอันเปนบาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา   เรารูทั่วถึงธรรมที ่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว   โดยประการท่ีตรัสวา 
เปนธรรมทําอันตราย    ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแก 
ผูเสพไดจริงไม  ดังน้ี  เธอไมยอมสละทิฏฐินั้น   สงฆทํา  
อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาปแกภิกษ ุ
อริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง  คือ หามสมโภคกับสงฆ 
การทําอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสะทิฏฐิอันเปนบาปแก 
ภิกษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง  คือ  หามสมโภคกับ 
สงฆ  ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแก 
ทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด  
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                        อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐอิันเปนบาป อัน 
           สงฆทําแลวแกภิกษุอริฏฐะผูเกดิในตระกูลพรานแรง    คือ 
           หามสมโภคกับสงฆ  ชอบแกสงฆ  เหตุนัน้จึงน่ิง  ขาพเจา 
           ทรงความน้ีไวอยางน้ี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงบอกภิกษุที่อยูในอาวาสตอๆ  ไปวา 
ภิกษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง   อันสงฆทําอุกเขปนียกรรม     ฐานไม 
สละทิฏฐิอันเปนบาปแลว  คือ  หามสมโภคกับสงฆ. 
                   ลักษณะกรรมไมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 

                                            หมวดที่    ๑ 
           [๒๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอัน 
เปนบาป  ที่ประกอบดวยองค  ๓  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย 
และระงับแลวไมดี   คือ   ทําลับหลัง  ๑   ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑   ทําไม 
ตามปฏิญาณ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิเปนบาป  ที่ 
ประกอบดวยองค  ๓  นีแ้ล  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับ 
แลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๒๘๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอัน 
เปนบาป   ทีป่ระกอบดวยองค ๓   แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไม  
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เปนวินัย    และระงับแลวไมดี   คือ   ทาํเพราะไมตองอาบัติ  ๑   ทําเพราะ 
อาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ๑   ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค   ๓   นี้แล  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับ  
แลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [ ๒๘๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอัน 
เปนบาป  ที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไม 
เปนวินัย    และระงับแลวไมดี   คือ     ไมโจทกอนแลวทํา ๑    ไมใหจําเลย 
ใหการกอนแลวทํา ๑   ไมปรับอาบัติแลวทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  นี้แล  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับ 
แลวไมดี. 

                                            หมวดที่   ๔ 
           [๒๘๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิอัน 
เปนบาป   ทีป่ระกอบดวยองค ๓  แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม   ไม 
เปนวินัย   และระงับแลวไมดี  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และ 
ระงับแลวไมดี.  
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                                            หมวดที่  ๕ 
           [๒๘๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิอัน 
เปนบาป   ทีป่ระกอบดวยองค ๓   แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม  ไม 
เปนวินัย   และระงับแลวไมดี   คือ   ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑   ทําโดยไม 
เปนธรรม     สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค ๓  นี้แล   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และ 
ระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๒๘๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิอัน 
เปนบาป  ที่ประกอบดวยองค ๓  แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไม 
เปนวินัย   และระงับแลวไมดี   คือ   ไมทําตามปฏิญาณ  ๑   ทําโดยไมเปน 
ธรรม  ๑  สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และ 
ระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่   ๗     

           [๒๘๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอัน 
เปนบาป  ที่ประกอบดวยองค ๓  แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไม 
เปนวินัย   และระงับแลวไมดี  คือ  ทําเพราะไมตองอาบัติ   ๑  ทําโดยไมเปน 
ธรรม  ๑  สงฆเปนวรรคทํา  ๑         
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  นี้แล   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และ 
ระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๘ 
           [๒๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอัน 
เปนบาป   ทีป่ระกอบดวยองค ๓   แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไม 
เปนวินัย   และระงับแลวไมดี  คือ   ทาํเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ๑ 
ทําโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  นี้แล   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และ 
ระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๙ 
           [๒๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาป  ที่ประกอบดวยองค ๓   แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม. 
ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี   คือ   ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑    ทํา 
โดยไมเปนธรรม ๑  สงฆเปนวรรคทํา  ๑  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  นี้แล   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และ 
ระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๑๐ 
           [๒๘๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาป   ที่ประกอบดวยองค ๓   แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม  
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ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี   คือ   ไมโจทกอนแลวทํา  ๑    ทําโดยไม 
เปนธรรม  ๑  สงฆเปนวรรคทํา   ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  นี้แล   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และ 
ระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๑๑  

           [๒๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาป   ที่ประกอบดวยองค  ๓   แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม 
ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี   คือ   ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ 
ทําโดยไมเปนธรรม     สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓   นี้แล   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และ 
ระงับแลวไมดี. 

                                            หมวดที่  ๑๒ 
           [๒๙๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาป   ที่ประกอบดวยองค  ๓   แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม 
ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี   คือ   ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑   ทําโดย 
ไมเปนธรรม  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  นี้แล   เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และ 
ระงับแลวไมดี.  
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                      ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
              ในอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  จบ 
                     ลักษณะกรรมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๒๙๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาป   ที่ประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  เปน 
วินัย   และระงับดีแลว   คือ   ทําตอหนา  ๑   สอบถามกอนแลวทํา ๑   ทํา 
ตามปฏิญาณ  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  นี้แล  เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับ 
ดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๒๙๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาป   ที่ประกอบดวยองค ๓  แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม 
เปนวินัย    และระงับดีแลว   คือ   ทําเพราะตองอาบัติ   ๑  ทําเพราะอาบัติ 
เปนเทสนาคามินี  ๑  ทําเพราะอาบัติที่ยังมิไดแสดง ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และระงับ 
ดีแลว .  
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                                            หมวดที่   ๓ 
           [๒๙๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม    ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาป   ที่ประกอบดวยองค. ๓   แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม 
เปนวินัย   และระงับดีแลว  คือ  โจทกอนแลวทํา   ๑  ใหจําเลยใหการกอน 
แลวทํา ๑   ปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และระงับ 
ดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๒๙๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาป   ที่ประกอบดวยองค ๓    แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม 
เปนวินัย    และระงับดีแลว   คือ   ทําตอหนา  ๑   ทาํโดยธรรม ๑     สงฆ 
พรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค ๓  นี้แล  เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับ 
ดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๕ 
           [๒๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาป   ที่ประกอบดวยองค ๓    แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม 
เปนวินัย   และระงับดีแลว   คือ   สอบถามกอนแลวทํา    ๑  ทาํโดยธรรม  ๑ 
สงฆพรอมเพรียงกันทํา   ๑                                  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับ 
ดีแลว . 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๒๙๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาป  ที่ประกอบดวยองค ๓  แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม 
เปนวินัย    และระงับดีแลว   คือ   ทําตามปฏิญาณ ๑   ทําโดยธรรม ๑ 
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล   เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับ 
ดีแลว . 

                                            หมวดที่   ๗ 
           [๒๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอัน 
เปนบาป  ที่ประกอบดวยองค ๓  แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  เปน 
วินัย   และระงับดีแลว  คือ  ทําเพราะตองอาบัติ  ๑   ทําโดยธรรม ๑  สงฆ 
พรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓ นี้แล  เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับ 
ดีแลว .  
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                                            หมวดที่  ๘ 
           [๒๙๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาป   ที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล   แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม 
เปนวินัย   และระงับดีแลว   คือ   ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑   ทํา 
โดยธรรม ๑   สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับ 
ดีแลว. 

                                            หมวดที่  ๙ 
           [๒๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาป  ที่ประกอบดวยองค ๓   แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม 
เปนวินัย   และระงับดีแลว   คือ   ทําเพราะอาบัติมิไดแสดง ๑   ทําโดย  
ธรรม ๑  สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  นี้แล   เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับ 
ดีแลว . 

                                            หมวดที่  ๑๐ 
           [๓๐๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาป  ที่ประกอบดวยองค ๓   แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม 
เปนวินัย    และระงับดีแลว   คือ   โจทกอนแลวทํา ๑   ทําโดยธรรม ๑ 
สงฆพรอมเพรียงกัน ทํา ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  นี้แล   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับ 
ดีแลว . 

                                            หมวดที่  ๑๑ 
           [๓๐๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาป  ที่ประกอบดวยองค ๓   แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  เปน 
วินัย  และระงับดีแลว   คือ   ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา  ๑  ทาํโดยธรรม 
๑  สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  นี้แล   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย  และระงับ 
ดีแลว.   

                                            หมวดที่  ๑๒   

           [๓๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิ 
อันเปนบาป  ที่ประกอบดวยองค ๓    แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม 
เปนวินัย   และระงับดีแลว   คือปรับอาบัติแลวทํา ๑   ทําโดยธรรม ๑ 
สงฆพรอมเพรียงกันทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
ที่ประกอบดวยองค  ๓  นี้แล  เปนกรรมเปนธรรม  เปนวินัย   และระงับ 
ดีแลว.   
                       ลักษณะกรรมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 
                ในอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  จบ  
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                                ขอท่ีสงฆจํานง  ๖  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๓๐๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๓  เมื่อสงฆ 
จํานงจะพึงลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  คือ  เปนผูกอ 
ความบาดหมาง   กอการทะเลาะ  กอการวิวาท  ทําความอ้ือฉาว  กออธิกรณ 
ในสงฆ ๑  เปนพาล  ไมฉลาด  มีอาบัติมาก  มีมารยาทไมสมควร ๑  อยู 
คลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เมือ่สงฆจํานง 
พึงลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๓๐๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๓   แมอ่ืนอีก 
เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  คือ 
เปนผูมีศีลวิบัติในอธิศีล ๑  เปนผูมีอาจารวิบัติ  ในอัธยาจาร ๑  เปนผูมี 
ทิฏฐิวิบัติ   ในอติทิฏฐิ ๑  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค  ๓  นี้แล  เมื่อสงฆ 
จํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๓๐๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค  ๓  แมอ่ืนอีก 
เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  คือ 
กลาวติเตียนพระพุทธเจา  ๑   กลาวติเตียนพระธรรม ๑   กลาวติเตียนพระ- 
สงฆ  ๑  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เมือ่สงฆจํานง 
พึงลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป. 

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๓๐๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  แกภิกษุ  ๓  รูป  คือ  รูปหน่ึงเปนผูกอความ 
บาดหมาง  กอการทะเลาะ   กอการวิวาท   ทําความอ้ือฉาว   กออธิกรณใน 
สงฆ  รูปหน่ึงเปนพาล  ไมฉลาด  มีอาบัติมาก  มีมรรยาทไมสมควร  รูป 
หน่ึงอยูคลุกคลีกับคฤหัสถ  ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไม 
สละทิฏฐิอันเปนบาป   แกภิกษุ  ๓  รปูนี้แล. 

                                            หมวดที่  ๕    

           [๓๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  แกภิกษุ  ๓  รูป  แมอ่ืนอีก  คือ  รูปหน่ึง 
เปนผูมีศีลวิบัติในอธิศีล  รูปหน่ึงเปนผูมีอาจารวิบัติ   ในอัธยาจาร   รูป 
หน่ึงเปนผูมีทิฏฐิวิบัติ   ในอติทิฏฐิ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไม 
สละทิฏฐิอันเปนบาป  แกภิกษุ ๓ รูปนีแ้ล. 

                                            หมวดที่  ๖    

           [๓๐๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป   แกภิกษุ ๓ รูป   แมอ่ืนอีก   คือ   รูปหน่ึง  
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กลาวติเตียนพระพุทธเจา    รูปหน่ึงกลาวติเตียนพระธรรม    รปูหน่ึงกลาว 
ติเตียนพระสงฆ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไม 
สละทิฏฐิอันเปนบาป   แกภิกษุ ๓ รูปนี้แล. 
                                ขอท่ีสงฆจํานง ๖ หมวด 
                ในอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  จบ 
                                 วัตร  ๑๘  ขอ 
           [๓๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุถกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  ฐาน 
ไมสละทิฏฐิอันเปนบาปแลว   ตองประพฤติโดยชอบ 
           วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
นั้น  ดังตอไปนี้ :- 
           ๑.  ไมพึงใหอุปสมบท 
           ๒.  ไมพึงใหนิสัย 
           ๓.  ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.  แมไดรับสมมติแลว  ก็ไมพึงส่ังสอนภิกษุณี 
           ๖.  สงฆลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาปเพราะ 
อาบัติใด  ใหพึงตองอาบัตินั้น 
           ๗.  ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน  
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           ๘.   ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๙.  ไมพึงติกรรม 
        ๑๐.  ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
        ๑๑.   ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ  
        ๑๒.  ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๓.  ไมพึงทําการไตสวน 
        ๑๔.  ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
        ๑๕.  ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
        ๑๖.  ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน 
        ๑๗.  ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ 
        ๑๘.  ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน . 
                                        วัตร ๑๘ ขอ 
                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  จบ 
                            สงฆลงโทษและระงับกรรม 
           [๓๑๐]  ครั้งน้ัน   สงฆไดลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอัน 
เปนบาปแกพระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง  คือ   หามสมโภคกับสงฆ 
ทานถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอัน เปนบาป   แลวสึกเสีย  
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บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย....ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนาวา  ไฉน 
พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง   ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไม 
สละทิฏฐิอันเปนบาปแลว   จึงไดสึกเสียลา  แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระ 
ผูมีพระภาคเจา. 
                     ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
           [๓๑๑]  ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ 
ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวทรงสอบถาม 
ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไดยินวา    ภิกษุอริฏฐะผูเกิดใน 
ตระกูลพรานแรง    ถกูสงฆสงอุกเขปนียกรรม    ฐานไมสละทิฏฐิอันเปน 
บาปแลวสึกเสีย   จริงหรือ? 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา  จริง  พระพุทธเจาขา. 
                                  ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจา  ทรงติเตียนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไฉน 
โมฆบุรุษนั้น  ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาปแลว 
จึงไดสึกเสียเลา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การกระทําของโมฆบุรุษนั้นนั่น   ไมเปนไป 
เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส........ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาเชนนั้น  สงฆจงระงับ 
อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป.  
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              วัตรที่ไมควรระงับ  ๑๘  ขอ  ๓  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๓๑๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  แกภิกษุผูประกอบดวยองค   ๘  คือ :- 
           ๑.  ใหอุปสมบท   
           ๒.  ใหนิสัย 
           ๓.  ใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  รบัสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.   แมไดรับสมมติแลว      ก็ยงัส่ังสอนภิกษุณี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๓๑๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป   แกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕ แมอ่ืนอีก 
คือ:-  
           ๑.  สงฆลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป    เพราะ 
อาบัติใด  ตองอาบัตินั้น 
           ๒.  ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๓.   ตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๔.  ติกรรม  
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           ๕.  ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป. 

                                            หมวดที่ ๓ 
           [๓๑๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป   แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ คือ:- 
           ๑.  หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.   หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.  ทาํการไตสวน 
           ๔.  เริม่อนุวาทาธิกรณ 
           ๕.  ยงัภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ๖.  โจทภิกษุอ่ืน 
           ๗.  ใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ๘.  ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล  สงฆไมพึง 
ระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป. 
                       วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘  ขอ   ๓ หมวด 
              ในอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  จบ  
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                วตัรท่ีควรระงับ  ๑๘  ขอ  ๓ หมวด 

                                            หมวดที่   ๑  

           [ ๓๑๕ ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม  ฐาน 
ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ คือ   
           ๑.  ไมใหอุปสมบท                                      
           ๒.  ไมใหนิสัย  
           ๓.  ไมใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.  แมไดรับสมมติแลว  ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  สงฆพึงระงับ 
อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป. 

                                            หมวดที่    ๒ 
           [ ๓๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม  ฐาน 
ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก  คือ:- 
           ๑.  สงฆลงอุกเขปนียกรรม    ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป    เพราะ 
                 อาบัติใด  ไมตองอาบัตินั้น 
           ๒.  ไมตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๓.  ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๔.  ไมติกรรม 
           ๕.  ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล   สงฆพึงระงับ 
อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป. 

                                            หมวดที่   ๓  

           [๓๑๗ ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม  ฐาน 
ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  แกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๘ คือ:- 
           ๑.  ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๒.  ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ๓.  ไมทําการไตสวน 
           ๔.  ไมเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
           ๕.  ไมยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส  
           ๖.  ไมโจทภิกษุอ่ืน 
           ๗.  ไมใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ๘.  ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล   สงฆพึงระงับ 
อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป. 
                       วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ  ๓ หมวด 
             ในอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  จบ 
       วิธีระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
           [๓๑๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แล  วิธีระงับอุกเขปนียกรรม  ฐาน 
ไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  พึงระงับอยางนี้  :-  
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คําขอระงับอกุเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
           ภิกษุผูถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาปน้ัน 
พึงเขาไปหาสงฆหมผาอุตราสงคเฉวียงบา     ไหวเทาภิกษุผูแกกวา     นั่ง 
กระโหยงประคองอัญชลี   แลวกลาวคําขอระงับกรรมน้ันอยางนี้   วาดังน้ี:- 
           ทานเจาขา    ขาพเจาถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไม 
สละทิฏฐิอันเปนบาป   แลวประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง 
ประพฤตแกตัวได   ขาพเจาขอระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไม 
สละทิฏฐิอันเปนบาป 
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง  พึงขอแมครั้งท่ีสาม 
           ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจา   ดังน้ี :- 
                     กรรมวาจาระงับอุกเขปนยีกรรม 
                     ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภกิษุมีชื่อนีรู้ป 
           นี้  ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปน 
           บาป แลวประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแก 
           ตัวได   บัดน้ี  ขอระงับอุกเขปนยีกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิ  
           อันเปนบาป   ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆ 
           พึงระงับอุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐอิันเปนบาป  แก 
           ภิกษมุีชื่อนี้  นี้เปนญัตติ 
                     ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภกิษุมีชื่อนีรู้ป 
           นี้   ถูกสงฆลงอุปเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปน.  
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บาป   แลวประพฤติโดยชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแก 
ตัวได  บัดน้ี    ขอระงับอกุเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐ ิ
อันเปนบาป  สงฆระงับอกุเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐ ิ
อันเปนบาปแกภิกษุมชีื่อนี้  การระงับอุปเขปนียกรรม  ฐาน 
ไมสละทิฏฐอิันเปนบาป  แกภิกษมุีชื่อนี้  ชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึง 
พูด 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง.... 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม  ทานเจาขา  ขอ 
สงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษมุีชื่อนี้รูปน้ี  ถูกสงฆลงอุกเขปนีย 
กรรม   ฐานไมสละทิฏฐอิันเปนบาป   แลวประพฤติโดย 
ชอบ   หายเยอหยิ่ง   ประพฤติแกตัวได   บัดน้ี   ขอระงับ 
อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอนัเปนบาป  สงฆระงับ 
อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาปแกภิกษุมีชื่อ 
นี้  การระงับอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
แกภิกษุมชีื่อนี้   ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
           อุกเขปนียกรรม   ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป 
สงฆระงับแลวแกภิกษมุชีื่อนี้  ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงน่ิง 
ขาพเจาทรงความนี้ไวอยางน้ี.  
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           อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิอันเปนบาป  ที่  ๗   จบ 
                              กัมมขันธกะ  ที่ ๑   จบ 
                                 ในขันธะนี้มี  ๗  เรื่อง 
                                   หัวขอประจําขนัธกะ 
           [๓๑๙]   ๑.  ภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ  กอความบาด 
หมางเอง   ไดเขาหาภิกษุผูเชนกัน   แลวใหขมักเขมนในการกอความบาด 
หมางข้ึน   ความบาดหมางที่ยังไมเกิดยอมเกิดข้ึน   แมที่เกิดข้ึนแลวก็ขยาย 
ตัวออกไป  ภิกษุทั้งหลายที่มักนอย  มีศีลเปนที่รกั  ยอมเพงโทษในบริษัท 
           พระพุทธชินเจาผูสยัมภูอัครบุคคล  ผูทรงพระสัทธรรม  รับสั่งใหลง 
ตัชชนียกรรม ณ พระนครสาวัตถี 
           ตัชชนียกรรมที่ไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  คือ  ทําลับหลังไมสอบ 
ถามกอนแลวทํา   ไมทําตามปฏิญาณ   หมวด ๑   ทําเพราะไมตองอาบัติ 
ทําเพราะอาบัติ   มิใชเทศนาคามินี  ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว   หมวด ๑ 
ไมโจทกอนแลวทํา  ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา  ไมปรับอาบัติแลวทํา 
หมวด ๑   ทาํลับหลัง  ทําโดยไมเปนธรรม  สงฆเปนวรรคทํา  หมวด ๑ 
ไมสอบถามกอนแลวทํา  ทําโดยไมเปนธรรม  สงฆเปนวรรคทํา  หมวด ๑ 
ไมทําตามปฏิญาณ  ทําโดยไมเปนธรรม  สงฆเปนวรรคทํา  หมวด ๑   ทํา 
เพราะไมตองอาบัติ  ทําโดยไมเปนธรรม  สงฆเปนวรรคทํา  หมวด ๑ 
ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทศนาคามินี   ทําโดยไมเปนธรรม   สงฆเปนวรรค  
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ทํา   หมวด ๑   ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว   ทําโดยไมเปนธรรม   สงฆ 
เปนวรรคทํา   หมวด ๑   ไมโจทกอนแลวทํา   ทําโดยไมเปนธรรม   สงฆ 
เปนวรรคทํา    หมวด ๑   ไมไหจําเลยใหการกอนแลวทํา   ทําโดยไมเปน 
ธรรม  สงฆเปนวรรคทํา  หมวด  ๑  ไมปรับอาบัติแลวทํา  ทําโดยไมเปน 
ธรรม  สงฆเปนวรรคทํา  หมวด ๑ 
           ปราชญพึงทราบฝายถูกตามนัยตรงกันขามกับฝายผิดนั่นแหละ 
           เมื่อสงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุใด  สงฆพึงลงตัชชนีย- 
กรรมแกภิกษุนั้น   ผูกอความบาดหมาง  เปนพาล  คลุกคลีกบัคฤหัสถ 
หมวด ๑   วิบัติในอธิศีล  ในอัธยาจาร   ในอติทิฏฐิ  หมวด ๑  กลาว 
ติเตียนพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  หมวด ๑ 
           สงฆพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ  ๓  รูป  คือ  รูปหน่ึงกอความบาด 
หมาง  รูปหน่ึงเปนพาล  รูปหน่ึงอยูคลุกคลีกับคฤหัสถ  หมวด ๑  รูปหน่ึง 
วิบัติในศีล  รูปหน่ึงวิบัติในอัธยาจาร  รูปหน่ึงวิบัติในอติทิฏฐิ  หมวด ๑ 
รูปหน่ึงกลาวติเตียนพระพุทธเจา   รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม  รูปหน่ึง 
กลาวติเตียนพระสงฆ  หมวด   
           ภิกษุถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว  ตองประพฤติโดยชอบอยางนี้  
คือ  ไมใหอุปสมบท  ไมใหนิสัย  ไมใหสามเณรอุปฏฐาก  ไมสั่งสอน 
ภิกษุณี  และไดสมมติแลวก็ไมสั่งสอน  ไมตองอาบัตินั้น  ไมตองอาบัติอ่ืน 
อันเชนกันและอาบัติยิ่งกวาน้ัน  ไมติกรรม  ไมภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
ไมหามอุโบสถ  ปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ  ไมทําการไตสวน  ไมเริ่มอนุ-  
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วาทาธิกรณ   ไมยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส  ไมโจทภิกษุอ่ืน  ไมใหภิกษุอ่ืน 
ใหการ  และไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน. 
           ภิกษุใดประกอบดวยองค  ๕  คือ   ใหอุปสมบท   ใหนิสัย   ให 
สามเณรอุปฏฐาก   สั่งสอนภิกษุณี  แมไดรับสมมติแลวก็ยังสั่งสอนและองค 
๕  คือ  ตองอาบัตินั้น  ตองอาบัติอันเชนกัน  และตองอาบัติที่ยิ่งกวานั้น 
ติกรรม  ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม   สงฆไมระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุนั้น. 
           ภิกษุใดประกอบดวยองค  ๘  นี้  คือ  หามอุโบสถ  ปวารณา  ทา 
การไตสวน  เริ่มอนุวาทาธิกรณ  ใหทาํโอกาส  โจทภิกษุอ่ืน   ใหภิกษุอ่ืน 
ใหการ   และใหสูอธิกรณกัน    ยอมไมระงับจากตัชชนียกรรม. 
           ปราชญพึงทราบฝายถูกตามนัยตรงกันขามกับฝายผิดนั้นแหละ. 
           ๒.   พระเสยยสกะเปนพาล   มีอาบัติมาก   และคลุกคลกีับคฤหัสถ 
พระสัมพุทธเจาผูมหามุนี  รับสั่งใหลงนิยสกรรม. 
           ๓.  ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะท้ังหลาย  ในชนบท 
กิฏาคีรีไมสํารวม   ประพฤติแมซึ่งอนาจารมีอยางตาง ๆ   พระสัมพุทธชิน- 
เจารับสั่งใหลงปพพาชนียกรรม  ในพระนครสาวัตถี.                         
           ๔.  พระสุธรรมเปนเจาถิ่นของจิตตคหบดีในเมืองมัจฉิกาสณฑดา 
จิตตะผูอุบาสก  ดวยถอยคํากระทบชาติ  พระตถาคตรับสั่งใหลงปฏิสารณีย 
กรรม. 
           ๕.  พระชินเจาผูอุดม  ทรงบัญชาใหลงอุกเขปนียกรรม  ในเพราะ 
ไมเห็นอาบัติ   แกพระฉันนะผูไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ   ในพระนคร 
โกสัมพี.  
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           ๖.   พระฉันนะไมปรารถนาจะทําคืนอาบัตินั้นแล  พระพุทธเจาผู 
ดํารงตําแหนงนายกพิเศษ    รับสั่งใหลงอุกเขปนียกรรม   ฐานไมทําคืน 
อาบัติตอไป. 
           ๗.  ทฏิฐิอันเปนบาป  อาศัย ความรู  บังเกิดแกพระอริฏฐะ  พระ 
ชินเจาดํารัสใหลงอุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฏฐิ  นิยสกรรม  ปพพาช- 
นียกรรม  และปฏิสารณียกรรม  ก็เหมือนกัน.  
           บทเกินเหลาน้ันมีในปพพาชนียกรรม   คือ   เลนคะนอง   ประพฤติ 
อนาจารลบลางพระบัญญัติ  และมิจฉาชีพ   ฐานไมเห็นและไมทําคืนอาบัติ 
และฐานไมสละทิฏฐิ  บทเกินเหลาน้ีมีในปฏิสารณียกรรมคือ  มุงความไม 
มีลาภ   กลาวติเตียนมีนามวา   ปญจกะ  ๒  หมวด ๆ  ละ  ๕   แมกรรมท้ัง 
สอง   คือ   ตัชชนียกรรม   และนิยสกรรม   ก็เชนกัน  ปพพาชนียกรรม 
และปฏิสารณียกรรม   หยอนและยิ่งกวากัน  ๘  ขอ  ๒  หมวด   โดยการ 
จําแนกอุกเขปนียกรรม  ๓  อยางนั้น    เชนเดียวกัน. 
           ปราชญพึงทราบกรรมที่เหลือ   แมตามนัยแหงตัชชนียกรรม   เทอญ. 
                                     หัวขอประจําขันธกะ  จบ  
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                                      สมันตปาสาทิกา 
                                            จุลวรรค 
                                    กมัมักขันธกวรรณนา 

                                       ตัชชนียกรรม 
           วินิจฉัยในกัมมักขันธกะเปนท่ี ๑    แหงจุลวรรค    พึงทราบกอน 
ดังน้ี :- 
           บทวา  ปณฺฑุกโลหติกา   ไดแกชน ๒   ในพวกฉัพพัคคีย  คือ 
ปณฑุกะ ๑   โลหิตกะ ๑   แมนิสิตทั้งหลายของเธอทั้ง  ๒   ก็ปรากฏชื่อวา 
ปณฑุกะ  และ  โลหิตกะ  เหมือนกัน. 
           สามบทวา  พลวา  พลว  ปฏมินเฺตถ  มีความวา  ทานทั้งหลาย 
จงโตตอบใหดี   ใหแข็งแรง. 
           บทวา  อลมตฺถตรา  จ  คือเปนผูสามารถกวา. 
           ในองค ๓ มี  อสมมฺุขา  กต  เปนตน   มีความวา  กรรมทีท่ําคือ 
ฟองรองไมพรอมหนาสงฆ   ธรรมวินัย   และบุคคล,   ไมสอบถามกอนทํา, 
ทําดวยไมปฏิญญาแหงบุคคลน้ันแล. 
           บทวา  อเทสนาคามินิยา    ไดแก    ทําดวยอาบัติปาราชิกหรือ 
สังฆาทิเสส.  
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           บรรดาติกะเหลาน้ี  ๙  บท    ใน ๓  ติกะตน     ทรงผสมทีละบท ๆ กับ 
๒  บทนี้  คือ  อธมฺเมน   กต  วคฺเคน  กต  ตรัสเปน  ๙ ติกะ. 
           รวมทัง้หมดจึงเปน ๑๒ ติกะ  ดวยประการฉะน้ี. 
           ๑๒ ติกะน้ีแล    ตรสัไวแมในสุกกปกษ     ดวยอํานาจแหงฝายเปน 
ขาศึกกัน.  
           สองบทวา  อนนุโลมิเกหิ   คิหิสสคฺเคหิ   มีความวา   ดวยการ 
คลุกคลีกับคฤหัสถ     มีความเปนผูมีความเศราโศกกับเขาเปนตน    ซึ่ง 
ไมสมควรแกบรรพชิต. 
           ขอวา  น  อุปสมฺปาเทตพฺพ  เปนตน   มีความวา  เปนอุปชฌาย 
อยูแลว   ไมพึงใหกุลบุตรอุปสมบท,   ไมพึงใหนิสัยแกภิกษุอาคันตุกะ,  ไม 
พึงรับสามเณรอ่ืนไว . 
           สองบทวา  อฺา  วา  ตาทิสิกา  ไดแกอาบัติที่เสมอกัน. 
           บทวา  ปาปฏตรา  ไดแก  อาบัติที่หนักกวา  
           กรรม  นั้น  ไดแก  ตัชชนียกรรม. 
           กรรมอันภิกษุเหลาใดทําแลว   ภิกษุเหลาน้ันชื่อวา   ผูทาํกรรม. 
           ขอวา  น   สวจน ีย    กาตพฺพ   มีความวา   คนอันภิกษุใดโจท 
แลวอยางนี้วา  ขาพเจาจะฟองทานเปนจําเลยในคดีนี้   และทานอยากาวออก 
จากอาวาสน้ีแมกาวเดียว    ตลอดเวลาท่ีอธิกรณนั้นยังระงับไมเสร็จ    ภิกษุ 
นั้นอันตนไมพึงทําใหเปนผูใหการ. 
           บทวา  น  อนุวาโท  มีความวา  ไมพึงรับตําแหนงหัวหนาในวัด.  
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           บทวา  น โอกาโส  มีความวา  ไมพึงใหภิกษุอ่ืนทําโอกาสอยางนี้ 
วา  ทานจงทําโอกาสแกขาพเจา    ขาพเจาเปนผูใครจะพูดกะทาน. 
           ขอวา  น  โจเทตพฺโพ  มีความวา   ไมพึงโจทภิกษุอ่ืนดวยวัตถุ 
หรืออาบัติ,  คือไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการดวยคําวา  นี้เปนโทษของทานหรือ ? 
           ขอวา   น  สมฺปโยเชตพฺพ    มีความวา    ไมพึงชวยกันและกัน 
ใหทําความทะเลาะ.                
           คําวา  ติณฺณ  ภกิขเว  ภิกขฺูน  เปนตน   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไว   เพ่ือแสดงวา  สงฆสมควรลงตัชชนียกรรม   ดวยองคแมอันหน่ึง ๆ. 
           จริงอยู   ความเปนผูทําความบาดหมาง  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
เปนองคพิเศษ  สําหรับภิกษุผูควรขู,  ความเปนผูมีอาบัติเนือง ๆ  ตรัสไว 
เปนองคพิเศษ  สําหรับภิกษุควรไรยศ,  ความเปนผูประทุษรายสกุล   ตรัส 
ไวเปนองคพิเศษ  สําหรับภิกษุผูควรขับไล,   แตสงฆสมควรจะทํากรรมแม 
ทั้งหมด  ดวยองคอันใดอันหน่ึงใน ๓ องคนี้. 
           หากจะมีคําทวงวา   ถาเปนเชนนั้น,   คําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
ในจัมเปยยักขันธกะวา  สงฆทํานิยสกรรมแกภิกษุผูควรจะลงตัชชนียกรรม. 
ฯ ล ฯ  อัพภานผูควรอุปสมบท,  อุบาลี  กรรมไมเปนธรรมและกรรมไม 
เปนวินัย   ยอมมีอยางนี้แล  ก็แลเมื่อเปนอยางนั้น   สงฆยอมเปนผูมีโทษ 
ดังน้ี  ยอมแยงกับคําวา  ติณฺณ  ภิกขฺเว   ภิกขฺูน  เปนตนนี้. 
           เฉลยวา   อันคําน้ีจะแยงกันหามิได. 
           เพราะเหตุไร ? 
           เพราะใจความแหงคําตางกัน.  
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           จริงอยู     กรรมสนันิษฐานเปนใจความแหงคําน้ีวา        ตชฺชนีย 
กมฺมารหสฺส   เปนตน.   สภาพแหงองคเปนใจความแหงคํา    เปนตนวา 
ติณฺณ  ภิกขฺเว  ภิกขฺูน  ดงัน้ี.   เพราะเหตุนั้น   สงฆประชุมกันทํากรรม 
สันนิษฐานวา  จะทํากรรมชื่อน้ี แกภิกษุนี้   ดังน้ี  ในกาลใด,   ในกาลน้ัน 
ภิกษุนั้นเปนผูชื่อวา    ควรแกกรรม    เพราะเหตุนั้นโดยลักษณะน้ี    พึง 
เขาใจวากระทํานิยสกรรมเปนตน     แกภิกษุผูควรแกตัชชนียกรรมเปนตน 
เปนกรรมผิดธรรม   และเปนกรรมผิดวินัย. 
           ก็ในองคทั้งหลาย   มีความเปนผูทําความบาดหมางเปนตน   องค 
อันใดอันหน่ึงมีแกภิกษุใด.   สงฆปรารถนาจะทําแกภิกษุนั้น   พึงกําหนด 
กรรมอยางใดอยางหน่ึง   ดวยองคอันใดอันหน่ึง   ในองค   และกรรมทั้ง 
หลายตามท่ีทรงอนุญาตไวแลว   พึงทําภิกษุนั้นใหเปนผูควรแกกรรมแลวทํา 
กรรมเถิด.   วินิจฉัยในคําทั้ง ๒ นี้เทานี้    เมื่อถือเอาวินิจฉัยอยางนี้    คําหลงั 
กับคําตนยอมสมกัน. 
           ในบาลีนั้น  กรรมวาจาในตัชชนียกรรม  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
ดวยอํานาจแหงภิกษุผูทําความบาดหมาง  แมโดยแท,   ถึงกระน้ัน   เมื่อจะ 
ทําตัชชนียกรรมแกภิกษุผูเปนพาล    ไมฉลาด   มอีาบัติมาก   สงฆพึงทํา 
กรรมวาจาดวยอํานาจแหงภิกษุผูเปนพาล  ไมฉลาด.   จริงอยู   เมื่อทําอยาง 
นั้น   กรรมเปนอันทําแลวดวยวัตถุที่มี,   และไมเปนอันทําดวยวัตถุแหง 
กรรมอ่ืน. 
           เพราะเหตุไร? 
           เพราะเหตุวา   แมตัชชนียกรรมนี้   พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต  
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ใหทําดวยวัตถุ  กลาวคือความเปนผูพาล    เปนผูไมฉลาด   ดังน้ีแล.  ใน 
กรรมท้ังปวงมีนัยเหมือนกัน. 
           ขาพเจา จักพรรณนาวัตถุแหงความประพฤติชอบ ๑๘ อยาง    ใน 
ปาริวาสิกักขันธกะ. 
           สองบทวา   โลม   ปาเตนฺติ    มีความวา   เปนผูหายเยอหยิ่ง.  
อธิบายวา  ประพฤติตามภิกษุทั้งหลาย. 
           สองบทวา  เนตฺถาร  วตฺตนฺติ   มีความวา  วัตรนี้เปนของภิกษุ 
ทั้งหลายผูออก    เพราะเหตุนั้น     ชือ่วา     เนตฺถาร   วัตรของผูออก. 
อธิบายวา       ตนสามารถจะออกจากนิสสารณาดวยวิธี   ๑๘ อยางใด, 
ยอมประพฤติวิธี  ๑๘  อยางอันนั้นโดยชอบ.   
           ถามวา  ภิกษุผูถูกนิสสารณา  บําเพ็ญวัตรสิ้นกาลเทาไร ? 
           ตอบวา   ๑๐  วัน  หรือ  ๒๐  วันก็ได. 
           จริงอยู  ในกัมมักขันธกะน้ี   วัตรเปนของท่ีภิกษุพึงบําเพ็ญโดยวัน 
เทาน้ีเทาน้ัน.  

                                              นิยสกรรม                                

           วินิจฉัยในเรื่องพระเสยยสกะ  พึงทราบดังน้ี:- 
           ขอวา  อปสสุ  ภิกฺข ู ปกตตฺตา   มีความวา  ก็แตวาภิกษุทั้ง 
หลายยอมเปนผูขวนขวายเปนนิตย 
           คําท่ีเหลือเชนกับคําท่ีกลาวแลวในตัชชนียกรรมนั่นแล.  
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                                        ปพพาชนียกรรม 
           เรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ   ขาพเจาไดกลาวแลวในวรรณ- 
นาแหงสังฆาทิเสส๑.  แตวินิจฉัยในคําเปนตนวา      กายิเกน ทเวน 
ในเรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะน้ี   พึงทราบดังนี้ :- 
           การเลนเปนไปทางกาย   เรียกชือ่วา   ความคะนองเปนไปทางกาย. 
แมใน ๒ บทที่เหลือ  ก็นัยน้ีแล. 
           ความละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว   ในกายทวาร  เรยีกชื่อวา 
อนาจารเปนไปทางกาย.   แมใน ๒ บทที่เหลือ   กน็ัยนี้แล. 
           ความลบลางดวยขอท่ีไมศกึษาสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไวในกายทวาร 
เรียกชื่อวา  ความลบลางเปนไปทางกาย. 
           อธิบายวา   การผลาญ   คือลางผลาญ.   แมใน ๒ บทที่เหลือก็นัยนี้  
แล. 
           การหุงนํ้ามันและดองยาเปนตน   ดวยอํานาจแหงเวชกรรมที่ทําแก 
คนที่ทรงหามเปนตน  เรียกชื่อวา  มิจฉาชีพเปนไปทางกา     การรับและ 
บอกขาวสาสนเปนตน    ของพวกคฤหัสถ   เรียกชื่อวา   มิจฉาชีพเปนไป 
ทางวาจา.    กจิท้ัง ๒ นั้น   ชื่อวามิจฉาชีพเปนไปท้ังทางกายทั้งทางวาจา. 
คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวในตัชชนียกรรมนั่นแล. 

                                       ปฏิสารณียกรรม 
           ก็แลวินิจฉัยในเรื่องพระสุธรรม   พึงทราบดังนี้:- 
   ๑.   สมนฺ  ต.  ทุติย.  ๑๒๗  
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           บทวา  อนปโลเกตฺวา  ไดแก  ไมบอกเลา. 
           บทวา  เอตทโวจ  มีความวา   พระสุธรรมถามวา   คหบดีขาทนีย 
โภชนียะน้ัน     ทานจัดเอาไวเพ่ือพระเถระท้ังหลายหรือ?      ดังน้ีแลวให 
เปดทั้งหมดเห็นแลว   จึงไดกลาวคํานี้.  
           คําวา  เอกา   จ  โข   อิธ     นตฺถิ,   ยทิท    ติลสงฺคุฬิกา 
มีความวา   ขนมน้ีใด   เขาเรียกกันวา  ขนมแดกงา,   ขนมน้ันไมมี. 
           ไดยินวา   ขนมแปลกชนิดหน่ึง    ไดมีในตนวงศของคหบดีนั้น. 
เพราะเหตุนั้น    พระเถระประสงคจะดาคหบดีนั้นกระทบชาติ    จึงกลาว 
อยางนั้น. 
           คําวา  ยเทว  กิฺจ ิ    เปนตน   มีความวา   เมื่อพุทธวจนะมีมาก 
อยางนั้น     พระผูเปนเจาสุธรรมละพุทธวจนะเปนอันมากซ่ึงเปนรัตนะเสีย 
กลาวคําวาขนมแดกงาซึ่งเปนคําหยาบน่ันแล. 
           คหบดีแสดงเนื้อความนี้   ดวยอุทาหรณเรื่องลูกไกวา    ลูกไกนั้นไม 
ไดขันอยางกา  ไมไดขันอยางไกฉันใด,   ทานไมไดกลาวคําของภิกษุ  ไมได 
กลาวคําของคฤหัสถฉันนั้น. 
           ติกะท้ังหลาย  มีคําวา  อสมฺมุขา  กต  เปนตน   มีประการดังกลาว 
แลวน่ันแล.  ภิกษุผูประกอบดวยองคไมเหมือนกับภิกษุรูปกอนๆ. 
           บรรดาองคเหลาน้ัน  มีคําวา   คิหีน   อลาภาย   เปนตน ความวา 
คฤหัสถทั้งหลายจะไมไดลาภดวยประการใด,   เมื่อภิกษุขวนขวายคือ   พยา- 
ยามดวยประการนั้น   ชื่อวา   ขวนขวายเพ่ือมิใชลาภ.     ในอนตัถะเปนตน 
ก็นัยนี้.  
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           บรรดาคําเหลาน้ัน    ความเสียประโยชน   ชือ่   อนัตถะ. 
           บทวา   อนตฺถาย   ไดแก   เพ่ือความเสียประโยชน. 
           ความอยูในที่นั้นไมได  ชื่อวาความอยูไมได. 
           ขอวา  คิหีน  พุทฺธสฺส  อวณฺณ  มีความวา   กลาวติพระพุทธ- 
เจาในสํานักคฤหัสถ. 
           ขอวา   ธมฺมิก  ปฏสิฺสว  น  สจจฺาเปติ   มีความวา    ความรับ 
จะเปนจริงไดดวยประการใด     เธอไมทําดวยประการนั้น;    คือ   รับการ 
จําพรรษาแลวไมไป   หรอืไมทํากรรมเห็นปานน้ันอยางอ่ืน. 
           คําวา   ปฺจนฺน   ภิกฺขเว    เปนตน    พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เพ่ือแสดงขอที่ภิกษุผูควรแกกรรม   แมดวยองคอันเดียว. 
           คําท่ีเหลือในเรื่องนี้    มีความต้ืน    และมีนยัดังกลาวแลวในตัชชนีย- 
กรรมท้ังน้ัน. 

                                       อุกเขปนียกรรม 
           วินิจฉัยในเรื่องพระฉันนะ  พึงทราบดังนี้ :- 
           คําวา  อาวาสปรมปฺรฺจ   ภิกขฺเว   สสถ    มีความวา   และ 
ทานท้ังหลายจงบอกในอาวาสท้ังปวง. 
           ในบทวา   ภณฺฑนการโก   เปนตน    มีวินจิฉัยวา   สงฆพึงยก 
อาบัติที่ตอง   เพราะปจจัยมีความบาดหมางเปนตน    กระทํากรรมเพราะไม 
เห็นอาบัตินั้นนั่นแล.  
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           ติกะท้ังหลาย   มปีระการดังกลาวแลวเหมือนกัน.   แตความประพฤติ 
ชอบในเรื่องพระฉันนะน้ี   มีวัตร ๔๓ ขอ. 
           บรรดาวัตรเหลาน้ัน  ขอวา  น  อนุทฺธเสตพฺโพ  ไดแก  ไมพึง 
โจทภิกษุอ่ืน. 
           ขอวา  น  ภิกฺข ุ ภิกขฺูหิ  ไดแก  ไมพึงยุภิกษุอ่ืนกับภิกษุอ่ืนให 
แตกกัน . 
           ขอวา  น  คิหิโช  ไดแก  ไมพึงทรงผาขาว  ผาไมไดตัดชาย 
และผามีลายดอกไม.  
           ขอวา  น  ติตฺถิยธโช  ไดแก  ไมพึงทรงผาคากรองเปนตน . 
           ขอวา  น  อาสาเทตพฺโพ ไดแก  ไมพึงรุกรานภิกษุอ่ืน. 
           สองบทวา  อนฺโต  วา   พหิ   วา  ไดแก   จากขางในก็ดี  จาก 
ขางนอกก็ด ี  แหงกุฎีที่อยู.         
           สามบท  มีบทวา  น  ติตฺถิยา    เปนตน   ต้ืนทั้งน้ัน. 
           ขาพเจาจักพรรณนาบทที่เหลือท้ังหมด  ในปาริวาสิกักขันธกะ. 
           คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวในตัชชนียกรรมนั่นแล. 
           อุกเขปนียกรรมในเพราะไมทําคืนอาบัติ  คลายกับอุกเขปนียกรรม 
ในเพราะไมเห็นอาบัตินี้แล. 
           เรื่องอริฏฐภิกษุ  ไดกลาวแลวในวรรณนาแหงขุททกกัณฑ.๑ 

           วินิจฉัยในบทวา   ภณฺฑนการโก    เปนตน  พึงทราบดังนี้:- 
   ๑. สมนต.  ทุติย.  ๔๖๓.  
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           ภิกษุอาศัยทิฏฐิใด   จึงทําความบาดหมางเปนตน,   พึงทํากรรม   ใน 
เพราะไมสละทิฏฐินั้นนั่นแล 
           บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในตัชชนียกรรมนั่นแล. 
           แมความประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม  เพราะไมสละทิฏฐิลามกนี้ 
ก็มีวัตร   ๔๓  ขอ    เหมือนกัน  ดวยประการฉะน้ี. 
                                     กมัมักขันธกวรรณนา  จบ  
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                                   ปาริวาสิกขันธกะ 
                                  เรื่องพระอยูปริวาส 
           [๓๒๐]  สมยันั้น  พระผูมีพระภาคพุทธเจา   ประทับอยู  ณ  พระ- 
เชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  ครั้งน้ัน  ภิกษุ 
ทั้งหลายผูอยูปริวาส   ยินดีการกราบไหว    การลกุรับ   อัญชลีกรรม   สามีจิ 
กรรม   การนําอาสนะมาให   การนําท่ีนอนมาให   การนํานํ้าลางเทามาให 
การต้ังต่ังรองเทา   การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา   การรบับาตรจีวร   การถูหลัง 
เมื่ออาบนํ้าของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย   บรรดาภกิษุที่เปนผูมักนอย....ตางก็ 
เพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา   ไฉนภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส    จึงได 
ยินดีการกราบไหว  การลกุรับ  อัญชลกีรรม  สามีจิกรรม  การนําอาสนะ 
มาให    การนําท่ีนอนมาให    การนํานํ้าลางเทามาให    การต้ังต่ังรองเทา 
การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา      การรันบาตรจีวร      การถูหลังเมื่ออาบนํ้าของ 
ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา    แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
                               ประชมุสงฆทรงสอบถาม 
           [๓๒๑]  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆใน 
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวทรงสอบถามภิกษุ 
ทั้งหลายวา:- 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไดยินวา   ภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส   ยินดีการ 
กราบไหว   การลุกรับ    อัญชลีกรรม   สามีจิกรรม   การนําอาสนะมาให  
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การนําท่ีนอนมาให   การลางเทา   การต้ังต่ังรองเทา   การต้ังกระเบ้ืองเช็ด 
เทา   การรับบาตรจีวร   การถูหลังใหเมื่ออาบนํ้าของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย 
จริงหรือ? 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา. 
                                           ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไฉน 
ภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส    จึงไดยินดีการกราบไหว   การลุกรบั   อัญชล ี
กรรม   สามีจิกรรม   การนําอาสนะมาให   การนําท่ีนอนมาให  การลางเทา 
การต้ังต่ังรองเทา    การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา   การรบับาตรจีวร    การถ ู
หลังใหเม่ืออาบน้ําของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การกระทําของพวกภิกษุผูอยูปริวาสน้ันไมเปน 
ไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส    หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่ง 
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว....ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูอยูปริวาส   ไมพึงยินดีการกราบไหว 
การลุกรับ  อัญชลกีรรม  สามีจิกรรม  การนําอาสนะมาให  การนําท่ีนอน 
มาให   การลางเทา   การต้ังต่ังรองเทา   การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา   การรับ 
บาตรจีวร    การถูหลังใหเมื่ออาบนํ้าของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย    รูปใดยิน 
ดี   ตองอาบัติทุกกฏ  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตการกราบไหว   การลกุรับ   อัญชล-ี 
กรรม   สามีจิกรรม   การนําอาสนะมาให  การลางเทา    การต้ังต่ังรองเทา 
การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา    การรับบาตรจีวร    การถูหลังใหเม่ืออาบนําของ 
ภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาสดวยกัน   ตามลําดับผูแกพรรษา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาติกิจ   ๕  อยาง   คือ   อุโบสถ 
ปวารณา   ผาอาบน้ําฝน   การสละภัตร   และการรบัภัตร   แกภิกษุทั้งหลาย  
ผูอยูปริวาสดวยกัน   ตามลําดับผูแกพรรษา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนี้แล   เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุทั้ง 
หลายผูอยูปริวาส   โดยประการท่ีภิกษุผูอยูปริวาส  ตองประพฤติทุกรูป. 
                            ปาริวาสิกวัตร  ๙๔  ขอ 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๓๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูอยูปริวาสพึงประพฤติชอบ 
วิธีประพฤติชอบในวัตรนั้น  ดังตอไปนี้ :- 
           อันภิกษุผูอยูปริวาส  ไมพึงใหอุปสมบท 
           ไมพึงใหนิสัย  
           ไมพึงไหสามเณรอุปฏฐาก 
           ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           แมไดรับสมมติแลว   ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
           สงฆใหปริวาสเพ่ืออาบัติใด  ไมพึงตองอาบัตินั้น  
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           ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ไมพึงติกรรม 
           ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงทําการไตสวน 
           ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
           ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน 
           ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน. 

                                            หมวดที่   ๒ 
           [๓๒๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูอยูปริวาส  ไมพึงไปขาง 
หนาแหงปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ 
           พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย    ที่นอนสุดทาย   วิหารสุดทายของสงฆ 
ที่สงฆจะพึงใหแกเธอ 
           ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุ  เปนสมณะนําหนา   หรือตามหลังเขาไปสูสกุล  
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           ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค 
           ไมพึงสมาทานบิณฑปาติกธุดงค  และ 
           ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง  เพราะปจจัยนั้น    ดวยคิดวาคนท้ัง 
หลายอยารูเรา.                                    

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๓๒๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูอยูปาริวาสเปนอาคันตุกะ 
ไปพึงบอกมีอาคันตุกะมา   ก็พึงบอก   พึงบอกในอุโบสถ    พึงบอกใน 
ปวารณา  ถาอาพาธพึงส่ังทูตใหบอก. 

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๓๒๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูอยูปริวาส  ไมพึงออกจาก 
อาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีหา 
ภิกษุมิได  
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุ 
มิได 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาส 
ที่หาภิกษุมิได                                     
           ไมพึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีหา 
ภิกษุมิได     
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           ไมพึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิน่มิใชอาวาส 
ที่หาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาส  หรือ 
ถิ่นมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุมิได  ทั้งนี้  เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ  เวนแตมี 
อันตราย . 

                                            หมวดที่  ๕    

           [๓๒๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูอยูปริวาส  ไมพึงออกจาก 
อาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ  แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  แตเปน 
นานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ 
แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ  แตเปน 
นานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ 
แตเปนนานาสังวาส  
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาส 
ที่มีภิกษุ   แตเปนนานาสังวาส  
           ไมพึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ 
แตเปนนานาสังวาส  
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           ไมพึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิน่มิใชอาวาส 
ที่มีภิกษุ   แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสหรือถิ่น 
มิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   แตเปนนานาสังวาส   ทั้งน้ี  เวนแตไปกับปกตัตตะ 
ภิกษุ  เวนแตมีอันตราย. 

                                            หมวดที่    ๖ 
           [๓๒๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูอยูปริวาส   พึงออกจาก 
อาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปนสมาน 
สังวาส 
           พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาทท่ีมีภิกษุ   
เปนสมานสังวาส 
           พีงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปนสมาน 
สังวาส 
           พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิน่มิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปน 
สมานสังวาส 
           พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสท่ี 
มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ 
เปนสมานสังวาส  
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           พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิน่มิใชอาวาสท่ี 
มีภิกษุ   เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาส   หรือถิน่ 
มิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   เปนสมานสังวาส   ทั้งน้ี   ทีรู่วาอาจจะไปถึงในวันนี้ 
เทียว. 

                                            หมวดที่   ๗ 
           [๓๒๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูอยูปริวาส   ไมพึงอยูในที่ 
มุงอันเดียวกันในอาวาส   กับปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส 
           ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี  ในถิ่นมิใชอาวาสก็ดี 
           เห็นปกตัตตะภิกษุแลว   พึงลุกออกจากอาสนะ 
           พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง 
           ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง  ณ อาสนะตํ่า  ไมพึงนั่ง   ณ อาสนะสูง 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พ้ืนดิน  ไมพึงนั่ง  ณ อาสนะ 
           ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมอันเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า  ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม 
สูง 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม  ณ พ้ืนดิน  ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม.  
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                                            หมวดที่  ๘ 
           [๓๒๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูอยูปริวาส    ไมพึงอยูในที่ 
มุงเดียวกันในอาวาส    กบัภิกษุอยูปริวาสผูแกพรรษากวา 
           ไมพึงอยูในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส 
           ไมพึงอยูในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี  ในถิน่มิใชอาวาสก็ดี 
           ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับภิกษุอยูปริวาสผูแกพรรษากวา 
           ...กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม                                     
           ...กับภิกษุผูควรมานัต 
           ...กับภิกษุผูประพฤติมานัต 
           ...กับภิกษุผูควรอัพภาน 
           เมื่อเธอน่ัง ณ  อาสนะตํ่า  ไมพึงนั่ง  ณ อาสนะสูง 
           เมื่อเธอน่ัง ณ พ้ืนดิน  ไมพึงนั่ง  ณ อาสนะ 
           ในพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกัน 
           เมื่อเธอจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า  ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
           เมื่อเธอจงกรมอยู  ณ พ้ืนดิน  ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม. 
           [๓๓๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ถาสงฆมีภิกษุอยูปริวาสเปนที่  ๔  พึง 
ใหปริวาส  พึงชักเขาหาอาบัติเดิม  พึงใหมานัต    สงฆ  ๒๐ รปู  ทั้งภิกษุผู 
อยูปริวาสน้ันพึงอัพภาน  การกระทําดังน้ันใชไมไดและไมควรทํา. 
                                   ปาริวาสิกวัตร  ๙๔  ขอ   จบ  
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                                   รัตติเฉท  ๓  อยาง 
           [๓๓๑]  ครั้งน้ัน  ทานพระอุบาลีเขาไปในพุทธสํานัก   ครั้นถึงแลว 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   นั่งเฝา   ณ  ที่อันควรสวนขางหนึ่ง   ทาน 
พระอุบาลีนั่งเฝาเรียบรอยแลว   ไดทลูถามความขอน้ีแดพระผูมีพระภาคเจา 
วา   ความขาดแหงราตรีของภิกษุผูอยูปริวาส   มีเทาไร   พระพทุธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   อุบาลี   ความขาดแหงราตรี   ของภิกษุผู 
อยูปริวาสมี  ๓  คือ  อยูรวม ๑   อยูปราศ ๑  ไมบอก ๑  รัตติเฉทของภิกษุ 
ผูอยูปริวาสมี  ๓  อยางนี้แล. 
                             พุทธานุญาตใหเก็บปริวาส 
           [๓๓๒]  ก็โดยสมัยนั้นแล   ในพระนครสาวัตถี  ภิกษุสงฆมาประชุม 
กันมากมาย   ภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส  ไมสามารถจะชําระปริวาส   จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหเก็บ 
ปริวาส 
                                            วิธีเก็บปรวิาส 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล   วิธีเก็บปริวาส    พึงเก็บอยางนี้ :- 
           อันภิกษุผูอยูปริวาสนั้น   พึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง   หมผาอุตราสงค 
เฉวียงบา   นัง่กระโหยงประคองอัญชลี   แลวกลาวอยางนี้วา   ขาพเจาเก็บ  
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ปริวาส     ปริวาสเปนอันเก็บแลว      หรือกลาววา     ขาพเจาเก็บปริวาส 
ปริวาสก็เปนอันเก็บแลว . 
                       พุทธานุญาตใหสมาทานปริวาส 
           [๓๓๓]  กโ็ดยสมยันั้นแล   ภิกษุทั้งหลายออกจากพระนครสาวัตถี 
ไปในที่นั้น ๆ แลว   พวกภิกษุผูอยูปริวาสสามารถชําระปริวาสได   จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้น  แดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหสมา 
ทานปริวาส 
                                        วิธีสมาทานปริวาส 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แล  วิธสีมาทานปริวาส  พึงสมาทานอยางนี้:- 
           อันภิกษุอยูปริวาสน้ัน   พึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง   หมผาอุตราสงค 
เฉวียงบา   นัง่กระโหยงประคองอัญชลี   แลวกลาวคําสมาทานวา   ขาพเจา 
สมาทานปริวาส   ปริวาสเปนอันสมาทานแลว   หรือกลาวคําสมาทานวา 
ขาพเจาสมาทานวัตร   ปริวาสก็เปนอันสมาทานแลว. 
                                  ปารวิาสิกวัตร    จบ  
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                           เรื่องมูลายปฏิกัสสนารหภิกษ ุ
           [๓๓๔]   กโ็ดยสมัยนั้นแล   ภิกษุทั้งหลายผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
ยินดีการกราบไหว   การลุกรับ   อัญชลีกรรม   สามีจิกรรม   การนําอาสนะ 
มาให    การนําท่ีนอนมาให   การลางเทา   การต้ังต่ังรองเทา   การต้ังกระ- 
เบื้องเช็ดเทา   การรับบาตรจีวร   การถหูลังใหเม่ืออาบน้ํา   ของปกตัตตะ 
ภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ....ตางก็เพงโทษ   ติเตียน  โพน 
ทะนาวา   ไฉนภิกษุทั้งหลายผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม   จึงไดยินดีการกราบ 
ไหว  การลุกรับ  อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม  การนําอาสนะมาให  การนํา 
ที่นอนมาให   การลางหนา    การต้ังต่ังรองเทา    การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา 
การรับบาตรจีวร   การถหูลังใหเม่ืออาบน้ํา   ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา 
แลว กราบทลูเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
                             ประชมุสงฆทรงสอบถาม 
           [๓๓๕]  ลําดับนัน้   พระผูมีพระภาคเจารับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ 
ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวทรงสอบ 
ถามภิกษุทั้งหลายวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ไดยนิวา   ภิกษุทัง้หลายผูควร 
ชักเขาหาอาบัติเดิม    ยินดีการกราบไหว   การลุกรับ   อัญชลีกรรม   สามี 
จิกรรม    การนําอาสนะมาให   การนําท่ีนอนมาให   การลางเทา    การต้ัง 
ต่ังรองเทา   การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา  การรับบาตร   จีวร    การถูหลังให 
เมื่ออาบนํ้า   ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย   จริงหรือ 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง  พระพุทธเจาขา.  
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                                          ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไฉน 
ภิกษุทั้งหลายผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม   จึงไดยินดีการกราบไหว     การลกุ 
รับ  อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม   การนําอาสนะมาให   การนําท่ีนอนมาให 
การลางเทา   การต้ังต่ังรองเทา   การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา   การรบับาตรจีวร 
การถูหลังใหเมื่ออาบนํ้า  ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การกระทําของพวกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติ 
เดิมนั่นไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส.......ครั้นแลว 
ทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผู 
ควรชักเขาหาอาบัติเดิมไมพึงยินดีการกราบไหว   การลุกรับ   อัญชลีกรรม 
สามีจิกรรม  การนําอาสนะมาให   การนําท่ีนอนมาให   การลางเทา   การ 
ต้ังต่ังรองเทา     การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา    การรับบาตรจีวร   การถูหลังให 
เมื่ออาบนํ้า  ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย  รูปใดยินดีตองอาบัติทุกกฎ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตการกราบไหว  การลุกรับ    อัญชล ี
กรรม    สามีจิกรรม    การนําอาสนะมาให     การนําท่ีนอนมาให    การ 
ลางเทา    การต้ังต่ังรองเทา    การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา     การรบับาตรจีวร 
การถูหลังใหเมื่ออาบนํ้า   ของภิกษุทั้งหลาย    ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมดวย  
กันตามลําดับผูแกพรรษา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตกิจ    ๕    อยาง    คือ    อุโบสถ 
ปวารณา   ผาอาบน้ําฝน   การสละภัตร  และการรบัภัตร   แกภิกษุทั้งหลาย  
ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม   ตามลําดับผูแกพรรษา  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล    เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุ 
ทั้งหลายผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม   โดยประการท่ีภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติ 
เดิม  ตองพระพฤติทุกรูป. 
                                  มูลายปฏิกัสสนารหวัตร 

                                            หมวดที่   ๑    

           [๓๓๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
พึงประพฤติโดยชอบ  วิธพีระพฤติชอบในวัตรนั้น   ดังน้ี:- 
           อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม  ไมพึงใหอุปสมบท 
           ไมพึงใหนิสัย 
           ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           แมไดรับสมมติแลว  ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
           เปนผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม   เพราะอาบัติใด   ไมพึงตองอาบัตินั้น 
           ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ไมพึงติกรรม 
           ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ  
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           ไมพึงทําการไตสวน 
           ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
           ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน 
           ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน. 

                                            หมวดที่    ๒ 
           [๓๓๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
ไมพึงไปขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ 
           พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย  ที่นอนสุดทาย    วิหารสุดทายของสงฆ 
ที่สงฆจะพึงใหแกเธอ 
           ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุเปนสมณะไปขางหนา    หรือตามหลังเขาไปสู 
สกุล 
           ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค 
           ไมพึงสมาทานบิณฑปาติกธุดงค   และ 
           ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง    เพราะปจจัยนั้น   ดวยคิดวา   คน 
ทั้งหลายอยารูเรา.                              

                                            หมวดที่   ๓ 
           [๓๓๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีหาภิกษุมิได  
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           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นที่มิใชอาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ    ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีหา 
ภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ     ไปสูอาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากถิ่นที่มิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ    ไปสูถิ่นที่มิใชอาวาสท่ีหา 
ภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาส 
ที่หาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีหา 
ภิกษุมิได     
           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นมิใช 
อาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสหรือ 
ถิ่นมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุมิได   ทั้งน้ี  เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ   เวนแตมี 
อันตราย. 

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๓๓๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ    ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ    แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ    แตเปน 
นานาสังวาส  
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           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ    ไปสูอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมี 
ภิกษุ   แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ   แตเปน 
นานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ    ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ 
แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ    ไปสูอาวาส    หรือถิ่นมิใช 
อาวาสท่ีมีภิกษุ  แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ    ไปสูอาวาสท่ีมี 
ภิกษุ   แตเปนนานาสังวาส                                              
           ไมพึงออกจากอาวาส    หรือถิน่มิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ    ไปสูถิ่นมิใช 
อาวาสท่ีมีภิกษุ   แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสหรือ 
ถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  แตเปนนานาสังวาส  ทั้งนี้    เวนแตไปกับปกตัตตะ 
ภิกษุ   เวนแตมีอันตราย 

                                            หมวดที่  ๕ 
           [๓๔๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุเปนสมาน 
สังวาส  
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           พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ 
เปนสมานสังวาส  
           พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปนสมาน 
สังวาส 
           พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิน่มิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปน 
สมานสังวาส 
           พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาส 
ที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ 
เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาส 
ที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส  
           พึงออกจากอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสหรือถิ่น 
มิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปนสมานสังวาส  ทั้งนี้  ที่รูวาอาจจะไปถึงในวันนี้  
เที่ยว. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๓๔๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกันในอาวาส  กับปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงอยูในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส 
           ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี  ในถิ่นมิใชอาวาสก็ดี  กับ 
ปกตัตตะภิกษุ  
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           เห็นปกตัตตะภิกษุแลวพึงลุกจากอาสนะ 
           พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง 
           ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง  ณ  อาสนะตํ่า  ไมพึงนั่ง  ณ  อาสนะสูง 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง  ณ  พ้ืนดนิ  ไมพึงนั่ง  ณ  อาสนะ 
           ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า  ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม 
สูง 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม  ณ  พ้ืนดิน  ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม 

                                            หมวดที่   ๗   

           [๓๔๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกันในอาวาส  กันภิกษุผูอยูปริวาส 
           ไมพึงอยูในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส 
           ไมพึงอยูในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี  ในถิน่มิใชอาวาสก็ดี 
           ไมพึงนั่ง  ณ  อาสนะเดียวกันกับภิกษุผูอยูปริวาส 
           ...กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม  ที่แกพรรษากวา 
           ...กับภิกษุผูควรมานัต 
           ...กับภิกษุผูประพฤติมานัต  
           ...กับภิกษุผูควรอัพภาน 
           เมื่อเธอน่ัง  ณ  อาสนะตํ่า  ไมพึงนั่ง  ณ  อาสนะสูง  
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           เมื่อเธอน่ัง   ณ   พ้ืนดิน  ไมพึงนั่ง  ณ   อาสนะ 
           ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกัน 
           เมื่อเธอจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า   ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
           เมื่อเธอจงกรม  ณ  พ้ืนดิน  ไปพึงจงกรมในท่ีจงกรม. 
           [๓๔๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาสงฆมีภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติ 
เดิมเปนที่  ๔   พึงใหปริวาส   พึงชักเขาหาอาบัติเดิม   พึงใหมานัต   สงฆ 
๒๐  รูป  ทั้งภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมนั้น  พึงอัพภาน  การกระทํา 
ดังน้ันใชไมได   และไมควรทํา. 
                             มูลายปฏิกัสสนารหวัตร  จบ 
                                 เรื่องมานัตตารหภิกษ ุ
           [๓๔๔]   กโ็ดยสมัยนั้นแล   ภิกษุทั้งหลายผูควรมานัต  ยินดีการ 
กราบไหว   การลุกรับ  อัญชลกีรรม   สามีจิกรรม  การนําอาสนะมาให 
การนําท่ีนอนมาให   การลางเทา   การต้ังต่ังรองเทา   การต้ังกระเบ้ืองเช็ด 
เทา   การรับบาตรจีวร   การถูหลังใหเมื่ออาบนํ้า   ของปกตัตตะภิกษุทั้ง 
หลาย   บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย....  ตางก็เพงโทษ  ติเตียน  โพนทะนา 
วา  ไฉน  ภิกษุทั้งหลายผูควรมานัต   จึงไดยินดี  การกราบไหว  การลุก 
รับ  อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม  การนําอาสนะมาให  การนําท่ีนอนมาให 
การลางเทา  การต้ังต่ังรองเทา   การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา   การรบับาตรจีวร  
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การถูหลังใหเมื่ออาบนํ้า   ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา   แลวกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
                                         ทรงสอบถาม 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย   ไดยินวา   ภิกษุทัง้หลายผูควรมานัต   ยินดกีารกราบไหว    การลกุ 
รับอัญชลีกรรม    สามีจิกรรม   การนําอาสนะมาให    การนําท่ีนอนมาให 
การลางเทา   การต้ังต่ังรองเทา  การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา   การรับบาตรจีวร 
การถูหลังใหเมื่ออาบนํ้า   ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย  จริงหรือ? 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง  พระพุทธเจาขา. 
                                              ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลายไฉน 
ภิกษุทั้งหลายผูควรมานัต     จึงไดยินดีการกราบไหว    การลกุรับ   อัญชล ี
กรรม   สามีจิกรรม  การนําอาสนะมาให  การนําท่ีนอนมาให  การลาง 
เทา  การต้ังต่ังรองเทา   การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา    การรับบาตรจีวร   การ 
ถูหลังใหเม่ืออาบนํ้า    ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
การกระทําของภิกษุผูควรมานัตน่ัน  ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน 
ที่ยังไมเลื่อมใส....ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูควรมานัต    ไมพึงยินดีการกราบไหว   การ  
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ลุกรับ    อัญชลีกรรม   สามีจิกรรม   การนําอาสนะมาให   การนําท่ีนอน 
มาให    การลางเทา    การต้ังต่ังรองเทา    การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา   การ 
รับบาตรจีวร   การถูหลังใหเม่ืออาบนํ้า     ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย   รูป 
ใดยินดีตองอาบัติทุกกฏ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตการกราบไหว   การลกุรับ  อัญชล-ี 
กรรม   สามีจิกรรม   การนําอาสนะมาให  การนําท่ีนอนมาให   การลางเทา 
การต้ังต่ังรองเทา   การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา   การรบับาตรจีวร    การถูหลัง 
ใหเมื่ออาบนํ้า    ของภิกษุทั้งหลายผูควรมานัตดวยกัน    ตามลําดับผูแก  
พรรษา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง  คือ  อุโบสถ   ปวา- 
รณา    ผาอาบนํ้าฝน   การสละภัตร    และการรับภัตร    แกภิกษุทั้งหลาย 
ผูควรมานัตดวยกันตามลําดับผูแกพรรษา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแล    เราจะบัญญัติวัตรแกภิกษุผู 
ควรมานัต   โดยประการที่ภิกษุผูควรมานัต   ตองประพฤติทุกรูป. 
                                      มานัตตารหวัตร 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๓๔๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูควรมานัต    พึงประพฤติ 
ชอบ  วิธีประพฤติชอบในวัตรนั้น  ดงัน้ี  :- 
           อันภิกษุผูควรมานัต   ไมพึงใหอุปสมบท  
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           ไมพึงใหนิสัย 
           ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           แมไดรับสมมติแลว   ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
           ตนเปนผูควรมานัตเพราะอาบัติใด  ไมพึงตองอาบัตินั้น 
           ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ไมพึงติกรรม 
           ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงทําการไตสวน 
           ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
           ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน 
           ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๓๔๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูควรมานัต    ไมพึงไปขาง 
หนาแหงปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ  
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           พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย   ที่นอนสุดทาย   วิหารสุดทายของสงฆ 
ที่สงฆจะพึงใหเธอ 
           ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุเปนสมณะนําหนา     หรือตามหลังเขาไปสูสกุล 
           ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค 
           ไมพึงสมาทานปณฑปาติกธุดงค  และ 
           ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง   เพราะปจจัยนั้น   ดวยคิดวาคนท้ัง 
หลายอยารูเรา. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๓๔๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูควรมานัต   เปนอาคันตุกะ 
ไป  พึงบอก  มีอาคันตุกะมา  ก็พึงบอก   พึงบอกในอุโบสถ  พึงบอกใน 
ปวารณา  พึงบอกทุกวัน  ถาอาพาธ  พึงส่ังทูตใหบอก. 

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๓๔๘ ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูควรมานัต   ไมพึงออกจาก 
อาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีหาภิกษุมิได  
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ    ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาส  ที่หา 
ภิกษุมิได  
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ    ไปสูอาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุ 
มิได 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีหาภิกษุมิได  
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           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุ 
มิได 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาส    หรอืถิ่นมิใช 
อาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีหา 
ภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นมิใช 
อาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสหรือ 
ถิ่นมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุมิได  ทั้งนี้   เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุให  เวนแตมี 
อันตราย. 

                                            หมวดที่  ๕ 
           [๓๔๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูควรมานัต   ไมพึงออกจาก 
อาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ  แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   แตเปน 
นานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมี 
ภิกษุ   แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ   แตเปน 
นานาสังวาส  
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           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ 
แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาส   หรือถิ่นมิใช 
อาวาสท่ีมีภิกษุ   แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีมี 
ภิกษุ   แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นมิใช 
อาวาสท่ีมีภิกษุ   แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสหรือ 
ถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  แตเปนนานาสังวาส  ทั้งนี้  เวนแตไปกับปกตัตตะ 
ภิกษุ   เวนแตมีอันตราย. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๓๕๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อันภิกษุผูควรมานัต   พึงออกจาก 
อาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   เปนสมาน 
สังวาส 
           พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ 
เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ   เปนสมาน 
สังวาส  
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           พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิน่มิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปน 
สมานสังวาส 
           พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาส    หรือถิ่นมิใชอาวาส 
ที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ 
เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาส 
ที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสหรือถิ่น 
มิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   เปนสมานสังวาส   ทั้งน้ี    ทีรู่วาอาจจะไปถึงในวันนี้ 
เทียว. 

                                            หมวดที่  ๗ 
           [๓๕๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อันภิกษุผูควรมานัต    ไมพึงอยูในที่ 
มุงเดียวกันในอาวาส  กับปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส 
           ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี  ในถิ่นมิใชอาวาสก็ดี  กับ 
ปกตัตตะภิกษุ 
           เห็นปกตัตตะภิกษุแลวพึงลุกจากอาสนะ 
           พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง 
           ไมพึงน่ังในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า  ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง  
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           เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พ้ืนดิน  ไมพึงนั่ง  ณ อาสนะ 
           ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า  ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม 
สูง 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พ้ืนดิน  ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม. 

                                            หมวดที่  ๘ 
           [๓๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูควรมานัต   ไมพึงอยูในที่ 
มุงเดียวกันในอาวาส   กับภิกษุผูอยูปริวาส 
           ไมพึงอยูในที่มุงเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส 
           ไมพึงอยูในที่มุงเดียวกันในอาวาสก็ดี  ในถิน่มิใชอาวาสก็ดี 
           ไมพึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน  กบัภิกษุผูอยูปริวาส 
           ...กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
           ...กับภิกษุผูควรมานัตท่ีแกกวา 
           ...กับภิกษุผูประพฤติมานัต  
           ...กับภิกษุผูควรอัพภาน 
           เมื่อเธอน่ัง ณ อาสนะตํ่า  ไมพึงนั่ง  ณ อาสนะสูง 
           เมื่อเธอน่ัง   ณ  พ้ืนดิน  ไมพึงนั่ง   อาสนะ 
           ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกัน 
           เมื่อเธอจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า   ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
           เมื่อเธอจงกรมอยู  ณ พ้ืนดิน  ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม.  
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           [๓๕๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาสงฆมีภิกษุผูควรมานัตเปนที่  ๔ 
พึงใหปริวาส  พึงชักเขาหาอาบัติเดิม  พึงใหมานัต  สงฆ ๒๐ รูป  ทั้งภิกษุ 
ผูควรมานัตน้ันพึงอัพภาน   การกระทําดังน้ัน    ใชไมไดและไมควรทํา 
                                       มานัตตารหวัตร  จบ 
                                เรื่องมานัตตจาริกภิกษ ุ
           [ ๓๕๔]  ก็โดยสมัยนั้นแล   ภิกษุทั้งหลายผูประพฤติมานัตยินดีการ 
กราบไหว   การลุกรับ   อัญชลีกรรม    สามีจิกรรม   การนําอาสนะมาให 
การนําท่ีนอนมาให    การลางเทา    การต้ังต่ังรองเทา     การต้ังกระเบื้อง 
เช็ดเทา   การรับบาตรจีวร   การถูหลังใหเม่ืออาบนํ้า    ของปกตัตตะภิกษุ 
ทั้งหลาย     บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย....ตางก็เพงโทษ   ติเตียน    โพน 
ทะนาวา   ไฉนมานัตตจาริกภิกษุทั้งหลายจึงไดยินดีการกราบไหว   การลกุ 
รับ   อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม  การนําอาสนะมาให   การนําท่ีนอนมาให 
การลางเทา   การต้ังต่ังรองเทา   การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา   การรบับาตรจีวร 
การถูหลังใหเมื่ออาบนํ้า     ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา     แลวกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
           [๓๕๕]  ลําดับนัน้  พระผูมีพระภาคเจารับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ 
ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวทรงสอบถาม  
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ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไดยินวา   ภิกษุทั้งหลายผูประพฤติ 
มานัต   ยินดกีารกราบไหว   การลุกรบั   อัญชลีกรรม    สามีจิกรรม  การ 
นําอาสนะมาให   การนําท่ีนอนมาให   การลางเทา   การต้ังต่ังรองเทา   การ 
ทั้งกระเบื้องเช็ดเทา     การรับบาตรจีวร    การถูหลงัใหเม่ืออาบน้ํา    ของ  
ปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย  จริงหรือ? 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา. 
                                           ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลายไฉน 
ภิกษุทั้งหลายผูประพฤติมานัต     จึงไดยินดีการกราบไหว    การลุกรับ 
อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม   การนําอาสนะมาให  การนําท่ีนอนมาให  การ 
ลางเทา    การต้ังต่ังรองเทา     การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา     การรบับาตรจีวร 
การถูกหลังใหเมื่ออาบนํ้า    ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา    ดกูอนภิกษุทั้ง 
หลายการกระทําของพวกภิกษุผูประพฤติมานัตน้ัน     ไมเปนไปเพ่ือความ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส.... ครั้นแลวทรงทําธรรมมีกถา   รับสั่ง 
กะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อันภิกษุผูประพฤติมานัต    ไม 
พึงยินดีการกราบไหว  การลุกรับ    อัญชลกีรรม    สามีจิกรรม    การนํา 
อาสนะมาให  การนําท่ีนอนมาให    การลางเทา   การต้ังต่ังรองเทา    การ 
ต้ังกระเบื้องเช็ดเทา    การรับบาตรจีวร    การถูหลังใหเมื่ออาบนํ้า    ของ 
ปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย  รปูใดยินดีตองอาบัติทุกกฏ  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตการกราบไหว  การลุกรับ  อัญชล-ี 
กรรม     สามีจิกรรม     การนําอาสนะมาให     การนําท่ีนอนมาให    การ 
ลางเทา    การต้ังต่ังรองเทา     การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา     การรบับาตรจีวร 
การถูหลังใหเมื่ออาบนํ้า    ของภิกษุทั้งหลายผูประพฤติมานัต ดวยกัน  ตาม 
ลําดับผูแกพรรษา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เราอนุญาตกิจ  ๕  อยาง    คือ    อุโบสถ 
ปวารณา     ผาอาบน้ําฝน     การสละภัตร     และการรับภัตร     แกภิกษุ 
ทั้งหลายผูประพฤติมานัตดวยกันตามลําดับผูเเกพรรษา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล    เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุ 
ผูประพฤติมานัต    โดยประการท่ีภิกษุผูประพฤติมานัต   ตองประพฤติทุก 
รูป. 
                                      มานัตตจาริกวัตร 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๓๕๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อันภิกษุผูประพฤติมานัต   พึงประ- 
พฤติชอบ  วิธีประพฤติชอบในวัตรนั้น   ดังตอไปนี้ :- 
           อันภิกษุผูประพฤติมานัต   ไมพึงใหอุปสมบท   
           ไมพึงใหนิสัย  
           ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี  
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           แมไดรับสมมติแลว  ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
           สงฆใหมานัตเพ่ืออาบัติใด  ไมพึงตองอาบัตินั้น 
           ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน  
           ไมพึงติกรรม 
           ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงทําการไตสวน 
           ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
           ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน 
           ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๓๕๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อันภิกษุผูประพฤติมานัต  ไมพึงไป 
ขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ 
           พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย    ที่นอนสุดทาย    วิหารสุดทายของสงฆ 
ที่สงฆจะพึงใหแกเธอ  
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           ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุเปนสมณะนําหนาหรือตามหลัง  เขาไปสูสกุล 
           ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค 
           ไมพึงสมาทานปณฑปาติกธุดงค  และ 
           ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง   เพราะปจจัยนั้น   ดวยคิดวาคนท้ัง 
หลายอยารูเรา. 

                                            หมวดที่   ๓ 
           [๓๕๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อันภิกษุผูประพฤติมานัต     เปน 
อาคันตุกะไปพึงบอก    มีอาคันตุกะมา    ก็พึงบอก    พึงบอกในอุโบสถ 
พึงบอกในปวารณา  พึงบอกทุกวัน   ถาอาพาธ  พึงสั่งทูตใหบอก.  

                                            หมวดที่  ๔ 
           [๓๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูประพฤติมานัตไมพึงออก 
จากอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีหาภิกษุมิได   
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีหา 
ภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุ 
มิได 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาส   หรือถิ่นมิใช 
อาวาสท่ีหาภิกษุมิได  
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           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีหา 
ภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นมิใช 
อาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสหรือ 
ถิ่นมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุมิได   ทั้งน้ี  เวนแตไปกับสงฆ   เวนแตมีอันตราย. 

                                            หมวดที่  ๕ 
           [๓๖๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูประพฤติมานัตไมพึงออก 
จากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ   แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นมิใชอาวาส ที่มีภิกษุ   แตเปน 
นานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสหรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ 
แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ   แตเปน 
นานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ 
แตเปนนานาสังวาส  
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาส   หรือถิ่นมิใช 
อาวาสท่ีมีภิกษุ  แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีมี 
ภิกษุแตเปนนานาสังวาส  
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           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นมิใช 
อาวาสท่ีมีภิกษุ   แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสหรือ 
ถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ    แตเปนนานาสังวาส   ทั้งน้ี    เวนแตไปกับสงฆ 
เวนแตมีอันตราย. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๓๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อันภิกษุผูประพฤติมานัต   พึงออก 
จากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   เปนสมาน- 
สังวาส 
           พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ 
เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุเปนสมาน- 
สังวาส                                                                                      
           พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิน่มิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปน 
สมานสังวาส 
           พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาส 
ที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาส     หรือถิ่นมใิชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ 
เปนสมานสังวาส  
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           พึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิน่มิใชอาวาส 
ที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสหรือถิ่น 
มิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปนสมานสังวาส  ทั้งนี้   ที่รูวาจะไปถึงในวันนี้เทียว. 

                                            หมวดที่  ๗ 
           [๓๖๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูประพฤติมานัตไมพึงอยูใน 
ที่มุงอันเดียวกันในอาวาส  กับปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส 
           ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี  ในถิ่นมิใชอาวาสก็ดี   กับ 
ปกตัตตะภิกษุ 
           เห็นปกตัตตะภิกษุแลว   พึงลุกจากอาสนะ 
           พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง 
           ไมพึงนั่ง  ณ  อาสนะอันเดียวกับปกตัตตะภิกษุ 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงน่ัง ณ อาสนะสูง 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ  พ้ืนดนิ  ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ 
           ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุอยูในที่จงกรมตํ่า    ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมสูง 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม  ณ  พ้ืนดิน   ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม.  
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                                            หมวดที่  ๘ 
           [๓๖๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อันภิกษุผูประพฤติมานัต    ไมพึงอยู 
ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส  กับภิกษุผูอยูปริวาส    
           ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกัน ในถิ่นมิใชอาวาส 
           ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี  ในถิ่นมิใชอาวาสก็ดี 
           ไมพึงนั่ง ณ อาสนะอันเดียวกันกับภิกษุผูอยูปริวาส 
           ...กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม. 
           ...กับภิกษุผูควรมานัต 
           ...กับภิกษุผูประพฤติมานัตผูแกกวา 
           ...กับภิกษุผูควรอัพภาน 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า  ไมพึงนั่ง  ณ  อาสนะสูง 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง     พ้ืนดิน  ไมพึงนั่ง  ณ  อาสนะ 
           ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกัน 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า  ไมพึงจงกรมในท่ีจง 
กรมสูง          
           เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยู  ณ  พ้ืนดิน  ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม 
           [๓๖๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ถาสงฆมีภิกษุผูประพฤติมานัตเปนท่ี 
๔  พึงใหปรวิาส  พึงชักเขาหาอาบัติเดิม  พึงใหมานัต   สงฆ ๒๐ รูป  ทั้ง 
มานัตตจาริกภิกษุนั้น  พึงอัพภาน  การกระทําดังน้ัน   ใชไมไดและไม   
ควรทํา.  
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                                     รตัติเฉท  ๔  อยาง 
           [๓๖๕]   ครั้งน้ัน    ทานพระอุบาลีเขาไปในพุทธสํานัก  ครั้นแลว 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวไดทูล 
ถามความขอนี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา   ความขาดแหงราตรีของพระภิกษุ 
ผูประพฤติมานัต มีเทาไร  พระพุทธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   อุบาลี   ความขาดแหงราตรีของภิกษุผู 
ประพฤติมานัตมี  ๔  คือ   อยูรวม  ๑  อยูปราศ  ๑ ไมบอก   ประพฤติใน 
คณะอันพรอง   ๑   รัตติเฉทของภิกษุผูประพฤติมานัตมี  ๔  อยางนี้แล. 
                                พุทธานุญาตใหเก็บมานัต 
           [๓๖๖]  กโ็ดยสมัยนั้นแล  ในพระนครสาวัตถี  มีภิกษุสงฆเปนอัน 
มากมาประชุมกัน   ภิกษุทั้งหลายผูประพฤติมานัต ไมสามารถชําระมานัตได 
จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตใหเก็บ 
มานัต 
                                           วิธีเก็บมานัต 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แล   วิธเีก็บมานัตพึงเก็บอยางนี้  
           ภิกษุผูประพฤติมานัตน้ัน  พึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง  หมผาอุตรา-  
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สงคเฉวียงบา    นั่งกระโหยงประคองอัญชล ี   แลวกลาวคําเก็บมานัต    วา 
ดังน้ี     ขาพเจาเก็บมานัต     มานัตเปนอันเก็บแลว    หรือกลาววา 
ขาพเจาเก็บวัตร  มานัตก็เปนอันเก็บแลว. 
                         พุทธานุญาตใหสมาทานมานัต 
           [๓๖๗]  กโ็ดยสมัยนั้นแล  ภิกษุทั้งหลายออกจากพระนครสาวัตถี 
ไปในที่นั้น  ๆ  แลว    พวกภิกษุผูประพฤติมานัต    สามารถชําระมานัต    จึง 
กราบทูลเรื่องนั้น   แตพระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรสัวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหสมาทานมานัต 
           กอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แล  วิธสีมาทานมานัตพึงสมาทานอยางนี้  
           อันภิกษุผูประพฤติมานัตน้ัน  พึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง  หมผาอุตรา- 
สงคเฉวียงบา   นั่งกระโหยงประคองอัญชล ี  แลวกลาวคําสมาทานวาดังน้ี 
ขาพเจาสมาทานวัตร     มานัตเปนอันสมาทานแลว   หรือกลาวคํา 
สมาทานวา    ขาพเจาสมาทานวัตร   มานัตก็เปนอันสมาทานแลว. 
                                   มานัตตจาริกวัตร  จบ  
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                                เรื่องอัพภานารหภิกษ ุ
           [๓๖๘]  ก็โดยสมัยนั้นแล  ภิกษุทั้งหลายผูควรอัพภาน   ยินดีการ 
กราบไหว   การลุกรับ   อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม  การนําอาสนะมาให 
การนําท่ีนอนมาให     การลางเทา    การต้ังต่ังรองเทา     การต้ังกระเบื้อง 
เช็ดเทา    การรับบาตรจีวร   การถูหลงัใหเม่ืออาบน้ํา  ของปกตัตตะภิกษุ 
ทั้งหลาย    บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย .... ตางก็เพงโทษติเตียน   โพนทะ- 
นาวา  ไฉน  ภิกษุทั้งหลายผูควรอัพภานจึงไดยินดีการกราบไหว   การลุก 
รับ    อัญชลกีรรม  สามีจิกรรม  การนําอาสนะมาให  การนําท่ีนอนมาให 
การลางเทา   การต้ังต่ังรองเทา   การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา   การรบับาตรจีวร 
การถูหลังใหเมื่ออาบนํ้าของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา   แลวกราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
                              ประชมุสงฆทรงสอบถาม 
           [๓๖๙]  ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ 
ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวทรงสอบถาม 
ภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ภิกษุทั้งหลายผูควรอัพภาน 
ยินดีการกราบไหว   การลุกรับ  อัญชลีกรรม สามีจิกรรม   การนําอาสนะ 
มาให    การนําท่ีนอนมาให     การลางเทา    การต้ังต่ังรองเทา     การต้ัง 
กระเบ้ืองเช็ดเทา     การรบับาตรจีวร    การถูหลังใหเมื่ออาบนํ้า    ของ 
ปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย จริงหรือ? 
           ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา   จริง   พระพุทธเจาขา  
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                                           ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไฉน 
ภิกษุทั้งหลายผูควรอัพภานจึงไดยินดีการกราบไหว   การลุกรบั   อัญชล-ี 
กรรม   สามีจิกรรม   การนําอาสนะมาให   การนําท่ีนอนมาให   การลางเทา 
การต้ังต่ังรองเทา    การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา   การรบับาตรจีวร   การถูหลัง 
ใหเมื่ออาบนํ้า   ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การกระทําของพวกภิกษุผูควรอัพภานนั่นไม 
เปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส... ครั้นแลวทรงทําธรรมี- 
กถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อันภิกษุผูควรอัพภาน 
ไมพึงยินดีการกราบไหว  การลุกรับ   อัญชลีกรรม   สามีจิกรรม   การนํา 
อาสนะมาให   การนําท่ีนอนมาให   การลางเทา   การต้ังต่ังรองเทา   การต้ัง 
กระเบ้ืองเช็ดเทา   การรับบาตรจีวร   การถูหลังใหเมื่ออาบนํ้า   ของปกตัต- 
ตะภิกษุทั้งหลาย   รูปใดยนิดี  ตองอาบัติทุกกฏ                                
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตการกราบไหว  การลุกรับ   อัญชล-ี 
กรรม   สามีจิกรรม   การนําอาสนะมาให   การนําท่ีนอนมาให   การลางเทา 
การต้ังต่ังรองเทา    การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา    การรบับาตรจีวร   การถูหลัง 
ใหเมื่ออาบนํ้า   ของภิกษุทั้งหลายผูควรอัพภานดวยกัน    ตามลาํดับผูแก 
พรรษา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง  คือ  อุโบสถ  ปวารณา 
ผาอาบนํ้าฝน    การสละภัตร   และการรับภัตร    แกภิกษุทั้งหลายผูควร 
อัพภานดวยกันตามลําดับผูแกพรรษา  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล   เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุ 
ทั้งหลายผูควรอัพภาน    โดยประการท่ีภิกษุผูควรอัพภานตองประพฤติ 
ทุกรูป.     
                                      อพัภานารหวัตร 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๓๗๐]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อันภิกษุผูควรอัพภานพึงพระพฤติ 
ชอบ  วิธีประพฤติชอบในวัตรนั้น  ดงัตอไปนี้. 
           ไมพึงใหอุปสมบท                            
           ไมพึงใหนิสัย  
           ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ไมพึงรับ สมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           แมไดรับสมมติแลว   ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
           สงฆอัพภานเพ่ืออาบัติใด  ไมพึงตองอาบัตินั้น 
           ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ไมพึงติกรรม 
           ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงทําการไตสวน 
           ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ  
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           ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส 
           ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน 
           ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ 
           ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน. 
                            หมวดท่ี  ๒ 
           [๓๗๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อันภิกษุผูควรอัพภานไมพึงไปขาง 
หนาแหงปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ 
           พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย  ที่นอนสุดทาย  วิหารสุดทายของสงฆที่ 
สงฆจะพึงใหแกเธอ 
           ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุ  เปนสมณะนําหนา  หรือตามหลังเขาไปสูสกุล 
           ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค 
           ไมพึงสมาทานปณฑิปาติกธุดงค  และ 
           ไมพึงใหนําบิณฑบาตมาสง  เพราะปจจัยนั้น  ดวยคิดวา  คนทั้ง- 
หลายอยารูเรา.                                                                                     

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๓๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูควรอัพภานไมพึงออกจาก 
อาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีหา 
ภิกษุมิได  
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           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุมิ 
ได 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาส   หรือถิ่นมิใช 
อาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีหา 
ภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นมิใช 
อาวาสท่ีหาภิกษุมิได 
           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาส 
หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุมิได  ทั้งนี้  เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ  เวน 
แตมีอันตราย. 

                                            หมวดที่  ๔ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูควรอัพภานไมพึงออกจากอาวาสท่ีมี 
ภิกษุไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ  แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ    ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   แตเปน 
นานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมี 
ภิกษุ  แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ     ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ   แตเปน 
นานาสังวาส  
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           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ 
แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาส   หรือถิ่นมิใช 
อาวาสท่ีมีภิกษุ  แตเปนนานาสังวาส     
           ไมพึงออกจากอาวาส   หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีมี 
ภิกษุ  แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาส    หรือถิน่มิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูถิ่นมิใช 
อาวาสท่ีมีภิกษุ  แตเปนนานาสังวาส 
           ไมพึงออกจากอาวาส    หรือถิน่มิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาส 
หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   แตเปนนานาสังวาส   ทั้งน้ี   เวนแตไปกับ  
ปกตัตตะภิกษุ  เวนแตมีอันตราย. 

                                            หมวดที่  ๕ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อันภิกษุผูควรอัพภานพึงออกจากอาวาสท่ีมี 
ภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปนสมาน 
สังวาส 
           พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ 
เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ   ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ   เปนสมาน 
สังวาส  
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           พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิน่มิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปน 
สมานสังวาส 
           พึงออกจากถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาส 
ที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส  
           พึงออกจากอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ 
เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูถิ่นมิใชอาวาส 
ที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส 
           พึงออกจากอาวาส  หรือถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไปสูอาวาส  หรือ 
ถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  เปนสมานสังวาส  ทั้งนี้   ที่รูวาอาจจะไปถึงในวันนี้ 
เทียว.                                             

                                            หมวดที่  ๖                             

           [๓๗๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อันภิกษุผูควรอัพภานไมพึงอยู 
ในที่มุงอันเดียวกันในอาวาส  กับปกตัตตะภิกษุ 
           ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกัน ในถิ่นมิใชอาวาส  
           ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกัน   ในอาวาสก็ดี   ในถิ่นมิใชอาวาสก็ดี 
กับปกตัตตะภิกษุ 
           เห็นปกตัตตะภิกษุแลว  พึงลุกจากอาสนะ 
           พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง 
           ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง  ณ  อาสนะตํ่า  ไมพึงนั่ง  ณ อาสนะสูง  
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           เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พ้ืนดิน  ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ 
           ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม 
สูง 
           เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ  พ้ืนดิน  ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม. 

                                            หมวดที่  ๗ 
           [๓๗๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูควรอัพภานไมพึงอยูในที่ 
มุงอันเดียวกันในอาวาส  กับภิกษุผูอยูปริวาส 
           ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกันในถิ่นมิใชอาวาส 
           ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี    ในถิ่นมิใชอาวาสก็ดี 
           ไมพึงนั่ง ณ   อาสนะเดียวกันกับภิกษุผูอยูปริวาส 
           ...กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
           ...กับภิกษุผูควรมานัต  
           ...กับภิกษุผูประพฤติมานัต 
           ...กับภิกษุผูควรอัพภานที่แกพรรษากวา 
           เมื่อเธอน่ังอาสนะตํ่า    ไมพึงนั่ง     ณ  อาสนะสูง 
           เมื่อเธอน่ัง ณ พ้ืนดิน    ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ 
           ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกัน 
           เมื่อเธอจงกรมในท่ีจงกรมตํ่า    ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมสูง 
           เมื่อเธอจงกรมอยู  ณ พ้ืนดิน   ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม.  
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           [๓๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาสงฆมีภิกษุผูควรอัพภานเปนที่  
พึงใหปริวาสพึงชักเขาหาอาบัติเดิม    พึงใหมานัต  สงฆ ๒๐ รปู   ทั้งภิกษุ 
ผูควรอัพภานนั้นพึงอัพภาน    การกระทําดังน้ันใชไมได    และไมควรทํา. 
                                อัพภานารหวัตร  จบ 
                              ปาริวาสิกขันธกะ  ที่ ๒ จบ 
                                ในขันธกะน้ีมี  ๕  เรื่อง 
                                  หัวขอประจําขนัธกะ 
           [๓๗๖]   ๑.  ภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส  ยินดกีารกราบไหว    การ 
ลุกรับ  อัญชลีกรรม   สามีจิกรรม  การนําอาสนะมาให  การนําท่ีนอนมา 
ให    การลางเทา    การต้ังต่ังรองเทา    การต้ังกระเบื้องเช็ดเทา    การรับ 
บาตรจีวร    การถูหลังใหเมื่ออาบนํ้า    ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก   จึงเพงโทษ   เปนทุกกฏแกภิกษุผูอยูปริวาส 
ผูยินดี   ทรงอนุญาตแกภิกษุผูอยูปริวาสดวยกันตามลําดับผูแกพรรษา  และ 
ทรงอนุญาตกิจ ๕ อยาง   คือ  อุโบสถ ๑   ปวารณา ๑   ผาอาบน้ําฝน ๑ 
การสละภัตร ๑  การรับภัตร ๑   วิธีประพฤติชอบ  คือ   ภิกษุผูอยูปริวาส 
ไมไปขางหนาปกตัตตะภิกษุ   พอใจดวยท่ีสุดทาย    ไมมีสมณะนําหนาและ 
ตามหลังเขาไปสูสกุล    ไมสมาทานอารัญญิกธุดงค    ปณฑปาติกธุดงค 
ไมใหเขานําบิณฑบาตมาสง    เปนอาคันตุกะไป    และมีอาคันตุกะมา  
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ตองบอก    พึงบอกในอุโบสถ    ในปวารณา   สัง่ทูตไหบอก  ไปสูอาวาส 
และถิ่นมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  ไมพึงอยูในที่มุงเดียวกัน    เมื่อปกตัตตะภิกษุ 
นั่ง ณ พ้ืนดิน  ไมนั่ง ณ  อาสนะ  เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่งอาสนะตํ่า  ไมนั่ง 
อาสนะสูง    เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมในท่ีตํ่า    ไมจงกรมในท่ีสูง    หรือ 
จงกรม ณ พ้ืนดิน   ไมจงกรมในที่จงกรม    ไมพึงอยูในที่มุงเดียวกัน.... 
กับภิกษุผูอยูปริวาสผูแกพรรษากวา    ทํากรรมใชไมได  รัตติเฉท  ชําระ 
ปริวาส    ภิกษุผูอยูปริวาส    พึงทราบวิธีเก็บวัตร    สมาทานวัตร    ภิกษุ 
ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม     ผูควรมานัต     ผูประพฤติมานัต      และผูควร 
อัพภาน   ปราชญพึงทราบโดยนัยที่เจือกันอีก 
           รัตติเฉทของภิกษุผูอยูปริวาสมี ๓ ของภิกษุผูประพฤติมานัตมี ๔  ไม 
เทากัน    และประพฤติมานัตใหครบวัน   กรรม ๒ อยางคลายกัน  ๓ อยาง 
นอกน้ันเหมือนกันแล. 
                            หัวขอประจําขันธกะ  จบ  
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                              ปาริวาสิกักขันธกวรรณนา 

                                ปาริวาสิกวตัรกถา 
           วินิจฉัยในปาริวาสิกักขันธกะ    นี้    พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา    ปาริวาสิกา    ไดเเก   ภิกษุผูอยูปริวาส. 
           ในคําวา   ปาริวาสิกา    นั้น   ปริวาสมี  ๔  อยาง    คือ    อัป- 
ปฏิจฉันนปริวาส  ๑    ปฏจิฉันนปริวาส  ๑    สุทธนัตปริวาส ๑    สโมธาน 
ปริวาส ๑. 
           บรรดาปริวาส   ๔ อยางนั้น    ติตถิยปริวาส    ที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวในมหาขันธกะอยางนี้วา    ภิกษุทั้งหลาย      บุคคลใดแมอ่ืนผูเคย  
เปนอัญญเดียรถีย   หวังบรรพชา    หวังอุปสมบท    ในธรรมวินัยนี้, 
สงฆพึงใหปริวาส ๔  เดือนแกบุคคลน้ัน    ดังน้ี    ชือ่อัปปฏิจฉันนปริวาส  
คําใดท่ีจะพึงกลาวในอัปปฏิจฉันนปริวาสน้ัน   คําน้ันขาพเจาไดกลาวไวดี 
แลวแล.   แตวาอัปปฏิจฉันนปริวาสน้ี    พระผูมีพระภาคเจาไมทรงประสงค 
ในปาริวาสิกักขันธกะน้ี.    ปริวาส ๓ อยางที่เหลือ    สงฆพึงใหแกภิกษุผู 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวและปกปดไว.    คําใดท่ีจะพึงกลาวในปริวาส ๓ 
อยางนั้น     คําน้ันขาพเจาจักพรรณนาในสมุจจยักขันธกะ.    กแ็ลปริวาส ๓ 
อยางนี้     พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคในปาริวาสิกักขันธกะน้ี.    เพราะ 
เหตุนั้น    ภิกษุผูอยูปริวาสอยางใดอยางหน่ึงใน  ๓  ปริวาสน้ี    พึงทราบวา 
ปาริวาสิกภิกษุ.  
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           สองบทวา   ปกตตฺตาน   ภิกฺขนู   ไดแกภิกษุปกตัตตะท่ีเหลือ 
โดยที่สุดแมภิกษุผูควรแกมูลายปฏิกสัสนาเปนตน   เวนปาริวาสิกภิกษุผูใหม 
กวาเสีย. 
           สองบทวา   อภิวาทน   ปจฺจุปฏาน   มีความวา  ภิกษุปกตัตตะ 
เหลาน้ัน    ทาํควานเคารพมีอภิวาทเปนตน     อันใด    ปาริวาสิกภิกษุทั้ง- 
หลายยอมยินดี    คือ    ยอมรับความเคารพอันนั้น.    อธิบายวา    ไมหาม 
เสีย.    
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สามีจิกมฺม  นี ้  เปนชื่อของอภิสมา- 
จาริกวัตร    มีการพัดลมใหเปนตน     แกภิกษุอ่ืนซึ่งสมควร   เวนความ 
เคารพมีอภิวาทเปนตนเสีย. 
           บทวา  อาสนาภิหาร  ไดแก  การจัดอาสนะให  คือ หยิบอาสนะ 
ไปให    คือ    ปลูาดใหนั่งเอง.   แมในการจัดที่นอนให    ก็นัยนี้แล. 
           บทวา    ปาโททก   นั้น     ไดแก    น้ําสําหรับลางเทา. 
           บทวา    ปาทป    นั้น    ไดแก    ต่ังสําหรับรองเทาท่ีลางแลว. 
           บทวา   ปาทกถลิก   นั้น     ไดแก    แผนกระดานสําหรับวางเทา. 
ซึ่งยังไมไดลาง    หรือแผนกระดานสําหรับเช็ดเทา. 
           สองบทวา   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺส   มีความวา   คงเปนอาบัติ 
ทุกกฏแกภิกษุผูยินดี    แมของสัทธิวิหาริกเปนตน .   เพราะเหตุนั้น   ปาร-ิ 
วาสิกภิกษุนั้น   พึงบอกนิสิตทั้งหลายมีสัทธิวิหาริกเปนตนนั้น วา   ขาพเจา 
กําลังทําวินัยกรรมอยู,     พวกทานอยาทําวัตรแกขาพเจาเลย    อยาบอกลา  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 255 

เขาบานกะขาพเจาเลย.    ถาพวกกุลบตุรผูมีศรัทธาบวชกลาววา    ขอทาน 
จงทําวินัยกรรมของทานเถิด    ขอรับ    ดังน้ี     แลวยังคงทําวัตร  ทั้งบอก 
ลาเขาบานดวย     จําเดิมแตเวลาท่ีหามแลวไป    ไมเปนอาบัติ . 
           สองบทวา    มิถุ    ยถาวุฑฺฒ  มีความวา    ในปาริวาสิกภิกษุ 
ดวยกัน     ภิกษุใด ๆ เปนผูแกกวากันและกัน.    เราอนุญาตใหภิกษุนั้น ๆ 
ยินดีอภิวาทเปนตนของภิกษุผูออนกวาได. 
           สองบทวา   ปฺจ    ยถาวุฑฺฒ    มีความวา    เราอนุญาตสวน  ๕ 
ตามลําดับผูแก    พรอมดวยภิกษุทั้งหลายแมผูปกตัตตะ   เพราะเหตุนั้นเม่ือ 
กําลังสวดปาติโมกข    ปาริวาสิกภิกษุนั่งในหัตถบาส    ยอมควร. 
           แตในมหาปจจรีกลาววา    อยาน่ังในลําดับ    พึงละลําดับเสีย    แต 
อยาน่ังละหัตถบาส. 
           เมื่อทําปาริสุทธิอุโบสถ   พึงนั่งในท่ีของสังฆนวกะ   และคงนั่งใน 
ที่นั้นเอง   ทําปาริสุทธิอุโบสถในลําดับของตน. 
           แตในมหาปจจรีกลาววา   พึงทําปาริสุทธิอุโบสถในลําดับ.   แมเม่ือ 
ทําปวารณาเลา    ก็พึงน่ังในท่ีของสังฆนวกะ    และคงนั่งในท่ีนั้นเอง 
ปวารณาในลําดับของตน.    แมผาวัสสิกสาฎกท่ีสงฆตีระฆังแลวแจกกัน 
ปาริวาสิกภิกษุจะรับในที่ซึ่งถึงแกตนก็ควร. 
           ภัตอันภิกษุสละให   เรยีกวา    ภัตท่ีภิกษุโอนให.    ก็ถาอุทเทสภัต 
เปนตน  ๒-๓ ที่ถึงแกปาริวาสิกภิกษุไซร.     แตเธอมีความหวังเฉพาะปุค- 
คลิกภัตอ่ืน,    อุทเทสภัตเปนตนเหลานั้น    เธอพึงรับตามลําดับ    แลว  
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บอกสละเสียวา    ทานจงใหผมรับคราวหลังเถิดขอรับ,    วันนี้ความหวัง 
เฉพาะภัตของผมมี,    พรุงน้ีผมจักรับ.    ดวยการเสียสละอยางนี้     เธอยอม 
ไดเพ่ือรับภัตเหลาน้ันในวันรุงข้ึน. 
           ในกุรนุทีกลาววา    ในวันรุงข้ึน    พึงใหแกปาริวาสิกภิกษุนั้น 
กอนภิกษุทั้งปวง.    แตถาเธอไมรับ    ไมโอนใหเสีย,    ในวันรุงข้ึนยอม 
ไมได.    ภัตที่ภิกษุโอนใหนี้แล    พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตเฉพาะ 
ปาริวาสิกภิกษุเทาน้ัน. 
           เพราะเหตุไร?    เพราะวา    ยาคู    และของขบเค้ียวเปนตนในโรง 
อาหาร   ยอมถึงแกเธอผูนั่งในท่ีสังฆนวกะบาง   ไมถึงบาง   เพราะเหตุนั้น  
ภัตท่ีภิกษุโอนใหนี้    พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงอนุญาตเฉพาะเพ่ือทําการ 
สงเคราะหแกปาริวาสิกภิกษุนั้นวา    เธออยาตองลําบากดวยภิกษาจารเลย. 
           บทวา    ภตฺต    ไดแก    จตุสาลภัตของสงฆในวิหารท่ีภิกษุผูมา 
แลว  พึงรับไปตามลําดับผูแก,    ปาริวาสิกภิกษุยอมไดภัตน้ัน     ตามลําดับ  
ผูแก.    แตไมไดเพ่ือไปหรือยืนในแถว.    เพราะเหตุนั้น   พึงถอยหางจาก 
แถวแลวยืนในหัตถบาส     เอ้ือมมือรับอยางเหยี่ยวโผลงฉวยเอาฉะน้ัน. 
เธอไมไดเพ่ือจะใชอารามิกบุรุษหรือสมณุทเทสใหนํามา.    ถาเขานามาเอง 
ขอน้ันควรอยู    แมในมหาเปฬภัตของพระราชาก็นัยนี้แล. 
           ในมหาปจจรีกลาววา    แตในจตุสาลภัต    ถาปาริวาสิกภิกษุ    เปน 
ผูใครจะทําการโอนใหไซร,   เมื่ออาหารอัน เขายกข้ึนแลวเพ่ือตนพึงบอกวา 
วันนี้    ภัตของเรายอมมี,    พรุงน้ีเราจักรับ    ดังน้ี    ในวันรุงข้ึนยอมได 
อาหาร ๒ สวน.    แมอุทเทสภัตเปนตน     พึงถอยหางจากแถวกอนจึงรับ .  
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และพวกทายกนิมนตใหนั่งในท่ีใดแลวอังคาส,    พึงเปนหัวหนาของพวก 
สามเณร   เปนสังฆนวกะของพวกภิกษุ   นั่งในท่ีนัน้. 
           บัดนี้   วินิจฉัยความประพฤติชอบท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวนี้. 
           บทวา   น   อุปสมปฺาเทตพฺพ   มีความวา   เปนอุปชฌายไม 
พึงใหอุปสมบท     แตจะเก็บวัตรแลวใหอุปสมบท     ควรอยู. 
           เปนอาจารยแลว    แมกรรมวาจาก็ไมควรสวด,    เมื่อภิกษุอ่ืนไมมี 
จะเก็บวัตรแลวสวด   ควรอยู. 
           บทวา   น   นิสฺสโย   ทาตพฺโพ   มีความวา   ไมพึงใหนิสัย 
แกพวกภิกษุอาคันตุกะ.    แมภิกษุเหลาใดไดถือนิสัยตามปกติเทียว    พึง 
บอกภิกษุเหลาน้ันวา   ขาพเจากําลังทําวินัยกรรม.    พวกทานจงถือนิสัย  
ในสํานักพระเถระชื่อโนน    อยาทําวัตรแกขาพเจาเลย     อยาบอกลาเขา 
บานกะขาพเจาเลย.    ถาแมเมื่อบอกอยางนั้นแลว     พวกนิสิตก็ยังขืนทํา 
แมพวกเธอยังขืนทําอยู    จําเดิมแตกาลท่ีไดหามแลวไป    ไมเปนอาบัติแก 
ปาริวาสิกภิกษุนั้น. 
           บทวา    น  สามเณโร    มีความวา   ไมพึงรับสามเณรอ่ืน;   แม 
พวกสามเณรท่ีคนเปนอุปชฌายรับเอาไว    ตนก็ควรบอกวา    ขาพเจากําลัง 
ทําวินัยกรรม,    พวกเธออยาทําวัตรแกขาพเจาเลย    อยาบอกลาเขาบานกะ 
ขาพเจาเลย.    ถาแมเมื่อบอกอยางนั้นแลว   เธอทั้งหลายยังขืนทํา;   แมเม่ือ 
เธอทั้งหลายขืนทําอยู     เดิมแตกาลท่ีไดหามแลวไป    ไมเปนอาบัติแก 
ปาริวาสิกภิกษุนั้น.     
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           ข้ึนชือ่วา    การสมมติใหเปนผูสอนนางภิกษุณี   ซึ่งเปนตําแหนง 
ของผูเปนใหญ   ทานหาม,   เพราะฉะน้ัน  ปาริวาสิกภิกษุพึงเรียนแกภิกษุ 
สงฆวา   ทานเจาขา    ขาพเจากําลังทําวินัยกรรม,   ทานท้ังหลายจงรูภิกษุ 
ผูสอนนางภิกษุณี     หรือพึงมอบภาระแกภิกษุผูสามารถก็ได   และพึงบอก 
นางภิกษุณีทั้งหลายท่ีพากันมาวา   ทานท้ังหลาย    จงไปหาสงฆ.   สงฆจัก 
รูภิกษุผูใหโอวาทแกทานทั้งหลาย    หรือพึงบอกวา   ขาพเจากําลังทําวินัย 
กรรม     ทานท้ังหลายจงไปหาภิกษุผูชื่อโนน.    เธอจักใหโอวาทแกทาน 
ทั้งหลาย. 
           บทวา   สา    อาปตฺติ   มีความวา   ไมพึงถึงการปลอยสุกกะอีก 
ในเมื่อปริวาสเพ่ือการปลอยสุกกะอันสงฆใหแลว. 
           สองบทวา    อฺา วา    ตาทิสิกา    ไดแก    ครุกาบัติมีกาย- 
สังสัคคะเปนตน. 
           สองบทวา    ตโต    วา    ปาปฏตรา   ไดแก   อาบัติปาราชิก, 
ในอาบัติ  ๗  อาบัติทุพภาสิต     เปนอาบัติเลวทราม    อาบัติทุกกฏ    เปน 
อาบัติเลวทรามกวา    อาบัติทุกกฏเปนอาบัติเลวทราม    อาบัติปาฏิเทสนียะ 
เปนอาบัติเลวทรามกวา. 
           พึงทราบนัยในอาบัติปาจิตตีย   ถุลลัจจัย     สังฆาทิเสส    และปาราชกิ 
โดยอุบายอยางนี้. 
           แมในวัตถุทั้งหลายแหงอาบัติเหลาน้ัน    พึงทราบความตางกันโดย  
นัยกอนน่ันแล  วัตถุแหงทุพภาสิตเลวทราม   วัตถแุหงทุกกฏเลวทรามกวา 
แตในสิกขาบทที่เปนปณณัตติวัชชะ    ทั้งวัตถุ    ทั้งอาบัติเลวทราม.  สวน  
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สิกขาบทท่ีเปนโลกวัชชะ    เลวทรามกวาทั้ง  ๒  อยาง.    กรรมวาจาแหง 
ปริวาสทานเรียกวากรรม,    ไมพึงติดวยคําเปนตนวา   กรรมนั้น    ไมเปน 
อันทํา   ทําเสีย     หรือดวยคําเปนตนวา   กรรมชนิดนี้เปนกสิกรรม   เปน 
โครักขกรรมดวยหรือ? 
           บทวา     กมมฺิกา    มีความวา    กรรมอันภิกษุเหลาใดทําแลวภิกษุ 
เหลาน้ัน    ทานเรียกวา    กัมมิกา. 
           ไมพึงติภิกษุเหลานั้นดวยคําวา    เปนพาล    ไมฉลาด    เปนตน. 
           ขอวา   น   สวจนีย    กาตพฺพ   มีความวา   ไมพึงทําความ 
เปนผูมีคําจําตองกลาว    เพ่ือประโยชนแกการประวิงหรือเพ่ือประโยชนแก 
การเกาะดวย. 
           จริงอยู    เมื่อจะทําเพ่ือประโยชนแกการประวิง    ยอมทําอยางนี้วา 
ขาพเจาจะทําทานใหเปนผูใหการโนคดีนี้,    ทานอยาไดยางออกจากอาวาสน้ี 
แมเพียงกาวเดียว    ตลอดเวลาที่อธิกรณยังระงับไมเสร็จ    ดังน้ี,    เมื่อจะ 
ทําเพ่ือประโยชนแกการเกาะตัว    ยอมทําอยางนี้วา     ขาพเจาจะทําทานให 
เปนผูใหการ,   ทานจงมา    ไปตอหนาพระวินัยธร    พรอมกับขาพเจา 
ไมพึงทําความเปนผูมีคําจําตองกลาวทั้ง  ๒ อยางนั้น. 
           บทวา   น   อนุวาโท   มีความวา   ไมพึงรับตําแหนงหัวหนาใน 
วิหาร,    คือ    ไมพึงเปนผูสวดปาติโมกข    หรือเชญิแสดงธรรม    ไมพึง 
ทําการเน่ืองดวยความเปนใหญ    แมดวยอํานาจสมมติอยางหน่ึงในสมมติ 
๑๓.  
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           บทวา  น  โอกาโส  มีความวา  ไมพึงทําโอกาสแกภิกษุผูปกตัตตะ 
อยางนี้วา   ทานจงทําโอกาสแกขาพเจา,   ขาพเจาอยากจะพูดกะทาน,  คือ 
ไมพึงโจทดวยวัตถุหรืออาบัติ,   ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการดวยคําวา   นี้เปน 
โทษของทานหรือ ? 
           บทวา  น  ภิกขฺู  ภกิฺขูห ิ สมฺปโยเชตพฺพ  มีความวา  ไมพึง 
ชวยกันและกันใหทําความทะเลาะ. 
           บทวา   ปูรโต    มคีวามวา   เปนสังฆเถระไมควรไปขางหนา   คือ 
พึงละการไปใกลกันเสีย    ๑๒  ศอก   ไปตามลําพัง.    แมในการนั่งก็มีนัย 
เหมือนกัน .  
           อาสนะที่จัดวาสุดทายของสังฆนวกะ   ในโรงอาหารเปนตน   ชื่อวา 
อาสนะสุดทาย,    อาสนะสุดทายนั้น   ควรใหแกปาริวาสิกภิกษุนั้น,    เธอ 
พึงนั่งบนอาสนะน้ัน. 
           สุดทายของที่นอนท้ังหลาย    ไดแก    เตียงต่ังที่เลวกวาเตียงต่ังท้ัง 
หมด   ชื่อวา   ที่นอนสุดทาย.    จริงอยู    ปาริวาสิกภิกษุนี้     ไมไดเพ่ือ 
ถือเอาท่ีนอนในที่ซึ่งถึงแกตนตามลําดับพรรษา.    แตที่นอนท่ีเลว  ซึ่ง 
สานดวยหวายและเปลือกไมเปนตน    มีข้ีเรือดเกรอะกรัง    ที่เหลือจากที่  
นอนซ่ึงภิกษุทั้งปวงเลือกถือเอาแลว   ควรใหแกเธอ. 
           บทวา   วิหารปริยนฺโต      มีความวา     เหมอืนอยางวา   ที่นอน 
เปนฉันใด   ที่อยูก็เปนฉันนั้น,   อีกอยางหนึ่ง   แมอาวาสก็ไมควรแกเธอ 
ในที่ซึ่งถึงแกตนตามลําดับพรรษา.   แตบรรณศาลาท่ีมีพ้ืน    มาดวยธุลี 
เต็มไปดวยมูลคางคาวและหนู    ซึ่งเหลือจากที่ภิกษุทั้งปวงเลือกถือแลว  
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ควรใหแกเธอ.    ถาภิกษุปกตัตตะทั้งหมด    ถือรกุขมูล   หรืออัพโภกาส  
ไมเขาที่มุง,    อาวาสท้ังหมดจัดวาเปนอาวาสท่ีภิกษุเหลาน้ันละเลยเสียแลว . 
บรรดาอาวาสเหลาน้ัน    เธอยอมไดอาวาสท่ีคนตองการ. 
           อน่ึง   ในวันวัสสูปนายิกา   เธอยอมไดเพ่ือยืนอยูขางหน่ึงรับปจจัย 
ตามลําดับพรรษา,    แตไมไดเพ่ือถือเอาเสนาสนะ.    ปาริวาสิกภิกษุผูใคร 
จะถือเอาเสนาสนะท่ีมีผาจํานําพรรษาเปนนิตย    พึงเก็บวัตรกอนแลวจึงถือ 
เอา. 
           บทวา  เตน   จ   โส   สาทิตพฺโพ   มีความวา   ภิกษุทั้งหลาย 
ใหอาสนะสุดทายเปนตนอันใดแกเธอ,   อาสนะสุดทายเปนตนนั้นแล   อัน 
เธอพึงรับ . 
           บทวา   ปุเรสมเณน    วา   ปจฺฉาสมเณน   วา   มีความวา 
เธอรับนิมนตในที่แหงญาติและคนปวารณาวา     ขอทานจงพาภิกษุมาเทาน้ี  
ดังน้ี   แลวชกัชวนอยางนี้วา   สกลุชือ่โนน  นิมนตภิกษุทั้งหลายขอรับ, 
พวกทานจงมา   เราทั้งหลายจงไปในสกุลนั้น   ดังน้ี     ไมพึงทําภิกษุผู 
ปกตัตตะ   ใหเปนปุเรสมณะหรือปจฉาสมณะไป. 
           แตวาสมควรจะกลาวโดยปริยายอยางนี้วา    ทานผูเจริญ    ชนทั้ง 
หลายในบานชื่อโนน     หวังความมาภิกษุทั้งหลาย,    ดีแลวหนอ    ถา 
ทานท้ังหลายพึงทําความสงเคราะหแกชนเหลาน้ัน . 
           บทวา   น    อารฺ ิกงฺค    มีความวา   เมื่อระอาที่จะบอกแก 
ภิกษุทั้งหลายที่มาแลว ๆ  ไมควรสมาทานอารัญญิกธุดงค.  
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           อารัญญิกธุดงคนั้น    แมภิกษุใดสมาทานแลวตามปกติ    ภิกษุนั้น 
พึงชวนภิกษุผูเปนเพ่ือนรับอรุณในปา,  แตไมควรไปตามลําพัง. 
           อน่ึง    เมื่อเบ่ือหนายการน่ังบนอาสนะสุดทายในโรงอาหารเปน 
ตน    ไมควรสมาทานแมซึ่งปณฑปาติกธุดงค    แตไมมีการหามแกภิกษุผู 
ถือบิณฑบาตตามปกติ. 
           บทวา   น   จ   ตปฺปจฺจยา   มีความวา   ไมควรใหนําบิณฑบาต 
ออกไป    เพราะเหตุนี้วา    เราเปนผูมีอาหารอันนาไปแลวน่ังฉันอยูใน 
กุฎีที่อยูนั้นแล    จักนับราตรีได    คือวา    รัตติเฉท   พึงมีแกเราผูไปเห็น 
ภิกษุมาในบานแลวไมบอก. 
           บทวา    มา    ม    ชานึสุ    มีความวา    เธอไมไดแมเพ่ือให 
สามเณรหุงตมฉันที่วัด    ดวยอัธยาศัยนี้วา    แมภิกษุรูปเดียว    จงอยารูจัก 
เรา,    คือพึงเขาบานเพ่ือบิณฑบาตน่ังเอง.    แตปาริวาสิกภิกษุผูอาพาธ 
หรือผูขวนขวายในนวกรรม    และกิจของอาจารยอุปชฌาย    เปนตน 
ควรอยูในกุฎีทีอยูแท.    ถาภิกษุหลายรอยรูปเที่ยวอยูในบาน    ไมสามารถ 
จะบอกได,    ควรไปยังคามกาวาสแลวอยูในที่แหงภิกษุผูเปนสภาคกัน . 
           แมเปนอาคันตุกะมายังวัดบางตําบล    ก็พึงบอกแกภิกษุทั้งหลายใน 
วัดนั้น.    ถาเห็นภิกษุทั้งหมดอยูในที่เดียวกัน     พึงยืนบอกในที่เดียวกันที 
เดียว    ถาภิกษุทั้งหลายแยก ๆ  กันอยูตามโคนไมเปนตน,    พึงไปบอกใน 
ที่นั้นๆ.    เมือ่จงใจไมบอก    เปนรัตติเฉทดวย   เปนทุกกฏเพราะวัตต- 
เภทดวย   ถาคนไมพบบางพวก   เปนแตรัตติเฉท    ไมเปนทุกกฏเพราะ 
วัตตเภท.  
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           บทวา   อาคนฺตุกสฺส   มีความวา    พึงบอกแกภิกษุอาคันตุกะรูป 
เดียว   หรือหลายรูป  แมที่มาสูกุฎีที่อยูของตน   ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
           อน่ึง    แมรัตติเฉทและวัตตเภท    ในอาคันตุกาโรจนาธิการน้ี     ก ็
พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวเหมือนกัน. 
           ถาภิกษุอาคันคุกะพักครูเดียว    หรือไมพัก    ไมไปในทามกลางวัด 
อยางนั้น.    ควรบอกแมแกภิกษุอาคันตะกะเหลานั้น,    ถาภิกษุอาคันตุกะ 
ไปเสียแตเมื่อปาริวาสิกภิกษุนั้นยังไมทันรู    แตวาปาริวาสิกภิกษุนี้รูในเวลา 
ที่ไปเสียแลว,    พึงไปบอก.    เมื่อไมอาจจะไปทัน    คงเปนแตรัตติเฉท 
ไมเปนทุกกฏเพราะวัตตเภท. 
           ฝายภิกษุอาคันตุกะเหลาใด    ไมเขาสูภายในวัด    เขาอุปจารสีมา 
แลวไปเสีย,    และปาริวาสิกภิกษุนี้ไดยินเสียงรม    หรือเสียงไอ    หรือ 
เสียงจาม    ของภิกษุอาคันตุกะเหลาน้ัน    รูวาเปนอาคันตุกะ    พึงไป 
บอก.    แมรูในเวลาท่ีพวกเธอไปแลว     ก็ควรตามไปบอกจนได    เมื่อไม 
สามารถจะไปทัน    คงเปนแตรัตติเฉท    ไมเปนทุกกฏเพราะวัตตเภท. 
           ฝายภิกษุอาคันตุกะใด     มาในกลางคืนแลว    ไปเสียในกลางคืนนั่น 
เอง    แมภิกษุอาคันตุกะนั้น    ยอมทํารัตติเฉทแกปาริวาสิกภิกษุนั้น.   แต 
เพราะไมรู    จึงไมมีอาบัติทุกกฏเพราะวัตตเภท. 
           ในกุรนุทีกลาววา   ถาไมทันรูกระทําอัพภานกรรม ๆ นัน้    ไมเปน 
อันทําแท    เพราะเหตุนั้น    ควรนับราตรีใหเกินไว    แลวจึงคอยทํา 
อัพภานกรรม.   นี้เปนขอปฏิบัติที่ไมผิด.  
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           เห็นภิกษุไปเรือในแมน้ําเปนตนก็ดี   ยืนอยูที่ฟากโนนก็ดี    ไปใน 
อากาศก็ดี   ต้ังอยูในที่ไกลมีภูเขาบนบกและปาเปนตนก็ดี,    ถามีความ 
กําหนดไดวา    เปนภิกษุ    พึงไปบอกดวยเรือเปนตนก็ได   พึงรีบตามไป 
บอกก็ได.    เมื่อไมบอกเปนรัตติเฉทดวย    เปนทกุกฏเพราะวัตตเภทดวย. 
ถาวา   แมพยามอยู   ก็ไมสามารถจะไปทัน   หรือใหไดยิน    เปนเพียง 
รัตติเฉท  ไมเปนทุกกฏเพราะวัตตเภท. 
           ฝายพระสังฆเสนาภยเถระ    กลาวดวยอํานาจแหงวิสัยและอวิสัยวา 
ไดยินวา    เมื่อไมบอก    ในวิสัย   (ทีจ่ะบอกได)    เปนรัตติเฉทดวย 
เปนทุกกฏเพราะวัตตเภทดวย,    แตในอวิสัยไมมีทั้ง ๒ อยาง.    สวนพระ 
กรวิกติสสเถระกลาววา    ความกําหนดวา    ผูนี้เปนสมณะนั่นแลเปนประ- 
มาณ.    ถาแมไมใชวิสัย,    ไมมีทุกกฏ    เพราะวัตตเภทเทาน้ัน    แตคง 
เปนรัตติเฉทแท. 
           บทวา    อุโปสเถ   มีความวา   จริงอยู    ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลาย 
ยอมมาดวยต้ังใจวา    เราจักทันอุโบสถ    แมไปดวยฤทธิ์ทราบวา    เปน 
วันอุโบสถ   ยอมลงทําอุโบสถกรรม.    เพราะเหตุนั้น    จึงควรบอกใน 
วันอุโบสถ    เพ่ือชําระอาคันตุกะ.    แมในปวารณา    ก็มีนัยเหมือนกัน   
           ผูอาพาธ    นั้น      ไดแก    ภิกษุผูไมสามารถจะไป. 
           แมวินิจฉัยในคําวา    ทูเตน    นี้    พึงทราบวา   ไมควรสงอนุป- 
สัมบันไป.    พึงสงภิกษุใหไปบอก. 
           บทวา    อภิกขฺุโก     อาวาโส    ไดแก    วัดที่วาง,    ภิกษุแมรูป 
เดียว    ไมมีในวัดใด    ไมพึงไปเพ่ือตองการอยูในวัดนั้น    เพราะราตรี  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 265 

ที่อยูในวัดวางเปลาน้ัน    เปนราตรีที่ไมยอมใหนับ.    แตจะอยูกับภิกษุปก- 
ตัตตะ   สมควรอยู.    แตเมื่ออันตราย  ๑๐  อยางมีอยู     ถึงแมวา    ราตร ี
ทั้งหลายจะไมยอมใหนับ    ก็ควรไปเสีย    เพ่ือพนจากอันตรายแท.   เพราะ 
เหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    เวนแตอันตราย    ดงัน้ี    จึงไม 
ควรทําวินัยกรรมกับภิกษุผูเปนนานาสังวาส.     แมเพราะไมบอกแกภิกษุ 
นานาสังวาสเหลาน้ัน    รตัติเฉทยอมไมมี,   ที่อยูนั้นยอมเปนเหมือนอาวาส 
ไมมีภิกษุนั่งเอง   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําน้ีวา   ใน 
อาวาสใดเลา    ภิกษุทั้งหลายเปนนานาสังวาส? 
           คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวในอุโบสถักขันธกะน่ันแล. 
           วินิจฉัยในบทวา   เอกจฺฉนฺเน   อาวาเส   เปนตน     พึงทราบ 
ดังน้ี:- 
           เสนาสนะท่ีทําไวเพ่ือประโยชนแกการอยู    ชื่อวาอาวาส. 
           สถานมีอาทิอยางนี้     คือ    เรือนเจดีย    เรือนโพธิ    รานเก็บไม 
กวาด    รานเก็บไม    โรงน้ํา    เวจกุฎี   ซุมประตู    ชื่อ    อนาวาส. 
           หมวด  ๒  แหงอาวาสและอนาวาสน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาทรงถือ 
เอาดวยบทท่ี  ๓. 
           ในมหาปจจรี    กลาววา    ภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรแลวไมไดเพ่ือยูใน 
โอกาสเหลานี้     โอกาสอันใดอันหน่ึง    ซึ่งมุงเปนอันเดียวกัน   กําหนด 
ดวยท่ีตกแหงน้ําจากชายคา.    แตปาริวาสิกภิกษุ    ไมไดเพ่ืออยูภายใน 
อาวาสเทานั้น.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 266 

           สวนมหาอรรถกถาแกวา    การอยูนั้น    หามดวยชายคา    โดยไม 
แปลกกัน. 
           ในกุรนุทีแกวา    การท่ีปาริวาสิกภิกษุและภิกษุที่ถูกสงฆยกวัตรอยู 
รวมกับภิกษุปกตัตตะ    ในที่มุงดวยเครื่องมุง  ๕ อยาง    เหลาน้ัน    ทาน 
หามดวยชายคา. 
           เพราะเหตุนั้น    ปาริวาสิกภิกษุไมควรอยูในท่ีมุงอันเดียวกัน     แม 
มีอุปจารตางๆ  กัน.    กถ็าวา    เปนภิกษุผูปกตัตตะ    แมอุปสมบทในวัน 
นั้น    เขาไปนอนกอนในโอกาสที่มุงอันเดียวกันนี้     ปาริวาสิกภิกษุ    แม 
มีพรรษา  ๖๐    เขาไปทีหลังรูอยูและนอน   เปนรตัติเฉทดวย   เปนทุกกฏ 
เพราะวัตตเภทดวย.    เมื่อไมรู     เปนแตรัตติเฉท     ไมเปนทุกกฏเพราะ 
วัตตเภท.    แตถาเมื่อปาริวาสิกภิกษุนั้นนอนกอน    ภิกษุผูปกตัตตะเขาไป 
นอนท่ีหลัง,    และปาริวาสิกภิกษุรูอยู,    เปนรัตติเฉทดวย    เปนทุกกฏ 
เพราะวัตตเภทดวย.    ถาไมรู,   เปนเพียงรัตติเฉท    ไมเปนทุกกฏเพราะ 
วัตตเภท. 
           สองบทวา   วุฏาตพฺพ   นิมนฺเตตพฺโพ   มีความวา   ปาริ- 
วาสิกภิกษุ    เห็นภิกษุปกตัตตะ    แมอุปสมบทในวันนั้น    พึงลุกข้ึนแท, 
และครั้นลุกข้ึนแลว   ไมพึงหลบหนาไปเสีย   ดวยคิดวา   เรานั่งสบายแลว 
ภิกษุนี้ทําใหเราตองลุก.   ภิกษุปกตัตตะนั้น    อันเธอพึงนิมนต    อยางนี้ 
แลวา    ทานอาจารย    นีอ่าสนะ,    นิมนตนั่งบนอาสนะน่ี.    ฝายนวก- 
ภิกษุผูปกตัตตะ    ไมควรไปยังสํานักพระเถระผูอยูปริวาส    ดวยต้ังใจวา 
เราจะทําพระมหาเถระใหเปนผูกระอักกระอวน.  
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           บทวา    เอลาสเน   มีความวา    บนเตียงหรือต่ัง   ซึ่งเปนที่นั่ง 
แหงภิกษุผูมีพรรษาเทากัน. 
           บทวา   น   ฉมาย   นิสินฺเน   มคีวามวา   เปนภิกษุผูปกตัตตะ 
นั่งบนแผนดิน    ฝายปาริวาสิกภิกษุไมพึงนั่งบนอาสนะ    โดยที่สุดแมเปน 
เครื่องลาดหญาหรือแมเปนเนินทรายที่สูงกวา  แตจะน่ังเวนอุปจาระไว  ๑๒ 
ศอก  ควรอยู. 
           บทวา   น   เอกจงฺกเม    มีความวา    ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม 
อันเดียวกับภิกษุผูปกตัตตะดังเพ่ือนกัน. 
           คําวา    ฉมาย   จงฺกมติ  ความวา   เมื่อภิกษุผูปกตัตตะจงกรม 
อยูบนแผนดิน. 
           อีกอยางหนึ่ง    นี้เองเปนบาลี.    และพึงทราบเน้ือความในคําน้ี  
ดังตอไปนี้:- 
           เมื่อภิกษุผูปกตัตตะจงกรมอยู  ณ  พ้ืนดินทีไ่มไดปนแดน   ไมพึงจง- 
กรม ณ  ที่จงกรมท่ีปนแดนเกลี่ยทรายประกอบราวท่ีเหนี่ยว    แมเปนที่ตํ่า 
และไมจําเปนตองกลาวอะไรในท่ีจงกรมที่พรอมเสร็จดวยการกออิฐ    ทั้ง 
แวดลอมดวยกําแพงแกว.    แตถามีจงกรมที่ลอมดวยกําแพงประกอบดวย  
ซุมประตู    หรือวามีที่จงกรมท่ีกําบังดี  ณ ระหวางเขาระหวางปา    และ 
ระหวางกอไม;  จะจงกรมในที่จงกรมเชนนั้นสมควรอยู,   จะเวนอุปจาระ 
จงกรม ณ ที่จงกรมแมไมไดกําบัง   กค็วร. 
           วินิจฉัยในคําวา   วุฑฺฒตเรน   นี้   พึงทราบดังนี้:-  
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           ในกุรนุทีแกวา     ถาเมื่อปาริวาสิกภิกษุผูแกกวานอนกอน     ฝาย 
ปาริวาสิกภิกษุ     (ผูออนกวา)    รูอยู    นอนทีหลัง    เปนรัตติเฉทดวย 
เปนทุกกฏเพราะวัตตเภทดวยแกเธอ    แตสําหรับปาริวาสิกภิกษุผูแกกวา 
เปนเพียงรัตติเฉท    ไมเปนทุกกฏเพราะวัตตเภท.    ผูออนกวาไมรูนอน, 
ไมเปนวัตตเภทดวยกันทั้ง  ๒  ฝาย,    แตเปนรัตติเฉท.     ถาเมื่อปาริวาสิก 
ภิกษุผูออนนอนกอน    ผูแกกวาจึงนอน,    และผูออนรู,    ราตรีของเธอ 
ยอมขาดดวย    เปนทุกกฏเพราะวัตตเภทเเกเธอดวย.    ฝายผูแกกวา    เปน 
เพียงรัตติเฉท    ไมเปนวัตตเภท.  ถาผูออนไมรู,    ไมเปนวัตตเภทดวยกัน 
ทั้ง ๒ ฝาย     แตคงเปนรัตติเฉท    ถาท้ัง  ๒  ฝายนอนไมหลังไมกอนกัน, 
ผูแกกวาเปนเพียงรัตติเฉท.    ฝายผูออนเปนทั้งรัตติเฉท    ทั้งวัตตเภท. 
           ปาริวาสิกภิกษุ  ๒ รูป   มีพรรษาเทากัน   รปูหน่ึงนอนกอนรูปหน่ึง 
รูอยูเทียว    นอนทีหลัง,     ราตรีของเธอผูนอนทีหลัง    ยอมขาดและเปน 
ทุกกฏเพราะวัตตเภทแกเธอดวย.    สาํหรับผูนอนกอน   เปนเพียงรัตติเฉท 
ไมเปนวัตตเภท.     ถาแมผูนอนทีหลังก็ไมรู    ไมมวัีตตเภทดวยกันทั้ง ๒ 
ฝาย, แตคงเปนรัตติเฉท.    หากแมทั้ง  ๒  ฝายนอนไมหลังไมกอนกัน. 
เปนรัตติเฉทเทาน้ัน    ไมเปนวัตตเภทท้ัง  ๒ ฝาย. 
           ก็ถาปาริวาสิกภิกษุ  ๒  รูปพึงอยูดวยกัน.    เธอพึงรูอัชฌาจารของกัน 
และกัน    จะพึงเปนผูไมเคารพ    หรือมีความเดือดรอนแลวตองอาบัติที่ 
เลวทรามกวา     หรือสึกเสีย      เพราะเหตุนั้น    การนอนรวมกนัของพวก 
เธอ    พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงหามโดยประการทั้งปวงฉะน้ีแล.  
           คําท่ีเหลือ    พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.  
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           และในปาริวาสิกวัตตาธิการน้ี   ภิกษุผูควรแกมูลายปฏิกสัสนาเปน 
ตน     พึงทราบวา  ต้ังอยูในฐานของผูปกตัตตะของปาริวาสิกภิกษุเปนตน. 
           วินิจฉัยในคําวา    ปาริวาสิกจตุตฺโถ    เจ   ภิกฺขเว     ปรวิาส 
นี้   พึงทราบดังนี้ :- 
           การท่ีสงฆทําปาริวาสิกภิกษุใหเปนที่ ๔    ทาํกรรมมีใหปริวาสเปน 
ตน    แกกันและกัน    ยอมใชไมไดโดยแท.    ในกรรมมีใหปรวิาสเปนตน 
เหลาน้ันเทานั้น   ที่ปาริวาสิกภิกษุนี้เปนคณปูรกะไมได,   ในสังฆกรรมที่ 
เหลือ   เปนได    และเม่ือคณะไมครบ   พึงใหปาริวาสิกภิกษุเก็บวัตรแลว 
จึงทําใหเปนคณปูรกะฉะน้ีแล. 
                                      ปาริวาสิกวัตรกถา   จบ 

                                                  ปริวาส 
           ก็แลเพราะไดฟงวัตตกถาน้ี    พระอุบาลีเถระผูทรงวินัยผูอยู  ณ  ที่เรน 
จึงไดเกิดการรําพึงอยางนี้วา    วัตรสําหรับภิกษุผูอยูปริวาส    พระผูมีพระ- 
 ภาคเจาทรงบัญญัติไวมาก,  ในวัตรนี้   รัตติเฉทยอมมีดวยเหตุเทาไรหนอ? 
           ทานจึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถามเนื้อความน้ัน.      แมพระผู 
มีพระภาคเจาก็ไดทรงพยากรณแกทาน. 
           เพราะเหตุนั้น    พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาววา    อถ    โข 
อายสฺมา  อุปลิ  ฯลฯ    รตฺติจฺเฉทา  ดังน้ี. 
           ใน  ๓  อยางนั้น      ที่ชื่อวาการอยูรวม   ไดแก    การอยูดวยกันที่ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยนัยมีคําเปนตนวา   ในที่มุงอันเดียวกันกับ     
ภิกษุผูปกตัตตะ.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 270 

           ที่ชื่อวา  อยูปราศ    ไดแก    การอยูของภิกษุรูปเดียวเทานั้น. 
           ที่ชื่อวา   ไมบอก    ไดแก    ไมบอกภิกษุอาคันตุกะเปนตน . 
           รัตติเฉท    ยอมมีดวยเหตุอันหนึ่ง ๆ ในเหตุ  ๓ อยางนี้. 
           ขอวา    น    สกฺโกนฺติ    มีความวา    เม่ือไมสามารถไปบอกแก 
ภิกษุทั้งปวงในที่นั้น ๆ เพราะขอท่ีสงฆเปนหมูใหญ    ชื่อวาไมสามารถจะ 
ใหปริวาสหมดจดได. 
           ในสองบทน้ี   คือ  ปริวาส  นิกขิปามิ  ๑  วตฺต  นิกฺขิปาม ิ ๑ 
ปริวาส    เปนอันเก็บแมดวยบทอันหน่ึง ๆ     เปนอันเก็บเรียบรอยแทดวย 
ทั้ง ๒  บท.    แมในการสมาทาน    ก็มนีัยเหมือนกัน.    ภิกษุผูสมาทาน 
วัตร    อยูปรวิาสเสร็จอยางนั้นแลว     เม่ือจะถือมานัต     ไมมีกจิท่ีจะตอง 
สมาทานวัตรอีก. 
           จริงอยู    ภิกษุนั่นคงเปนผูสมาทานวัตรอยูนั่นเอง.    เพราะเหตุนั้น 
สงฆพึงใหมานัต  ๖ ราตรีแกเธอ,    พอเธอประพฤติมานัตแลวพึงอัพภาน. 
เธอเปนผูไมมีอาบัติ   ต้ังอยูในสวนแหงผูบริสุทธิ์อยางนั้นแลว    จักบําเพ็ญ 
ไตรสิกขา    กระทําท่ีสุดแหงทุกขได    ดวยประการฉะน้ี. 
                                       ปริวาสกถา    จบ 
                               ปกตัตตะของกันและกัน 
           ขอวา  มูลาย  ปฏิกสฺสนารหา  ภิกฺขู  สาทิยนฺติ  ปกตตฺตาน 
มีความวา    เวนภิกษุผูควรแกมูลายปฏิกัสสนาผูออนกวาเสีย    ไดแกภิกษุ 
ทั้งหลายท่ีเหลือ    โดยทีสุ่ด    แมภิกษุผูอยูปริวาสเปนตน .  
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           จริงอยู    บรรดาภิกษุ ๕ จําพวก    คือภิกษุผูอยูปริวาส ๑    ผูควร 
แกมูลายปฏกิัสสนา ๑    ผูควรแกมานัต  ๑    ผูประพฤติมานัต  ๑    ผูควร 
แกอัพภาน  ๑  เหลาน้ี    เวนภิกษุผูออนกวาของตน ๆ เสียที่เหลือท้ังหมด 
คงจัดเปนผูปกตัตตะ. 
           เพราะเหตุไร? 
           เพราะเหตุที่การอภิวาทเปนตน     พระผูมีพระภาคเจาทรงอนญุาต  
ตามลําดับ    คือ    ตามแก.    เพราะเหตุนั้น    ขาพเจาจึงกลาววา   ไดแก 
ภิกษุทั้งหลายที่เหลือ    โดยท่ีสุด    แมภิกษุผูอยูปริวาสเปนตน .     สวน 
ลักษณะแหงภิกษุผูควรแกมูลายปฏิกสัสนาเปนตนเหลาน้ัน    จักมีแจงขาง 
หนา.    คําท่ีเหลือในอธิการ    วาดวยภิกษุผูควรแกมูลายปฏิกสัสนายินดี 
อภิวาทเปนตน     ของภิกษุผูปกตัตตะน้ี     พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวใน 
วัตรของภิกษุผูควรแกมานัตเปนตน     แมอ่ืนจากอธิการน้ี    และในวัตร 
ของปาริวาสิกภิกษุนั่นแล. 
           วินิจฉัยแมในคําวา    มูลายปฏกิสฺสนารหจตุตฺ     เจ   เปนตน 
พึงทราบดังนี้ :- 
           แมภิกษุผูควรแกมูลายปฏิกัสสนาเหลาน้ัน  ยอมเปนคณปูรกะในวินัย  
กรรมเหลาน้ันไมได    เหมือนปาริวาสิกภิกษุฉะน้ันแล.    ในสงัฆกรรมที่ 
เหลือ  เปนได. 
           ความแปลกกันในวัตรของมานัตตจาริกภิกษุ    คือ    มานัตตจาริก- 
ภิกษุ  ตองบอกทุกวัน.  
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           ภิกษุ  ๔. รูปหรือเกนิกวา   ชื่อวา   คณะ   คําวา   อูเน   คเณ 
นี้     ในพวกรัตติเฉท.    เพราะเหตุนั้น    ถาแมมานัตตจาริกภิกษุ   อยูกับ 
ภิกษุ  ๓  รูป  เปนรัตติเฉททีเดียว. 
           ในการเก็บและสมาทานมานัต     วินิจฉัยคลายกับที่กลาวแลวน่ันแล. 
           คําท่ีเหลือทุก ๆ แหง    ต้ืนทั้งนั้น  ดวย ประการฉะน้ี. 
                                ปาริวาสิกักขันธกวรรณนา    จบ  
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                                       สมุจจยขันธกะ 
                                       เรื่องพระอุทายี 
           [๓๗๗]  โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคพุทธเจา   ประทับอยู  ณ 
พระเชตวัน     อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   ครั้ง 
นั้น    ทานพระอุทายี      ตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ไมไดปดบังไว    ทานแจงแกภิกษุทั้งหลายวา    ทานท้ังหลาย     ผมตอง 
อาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว    ผมจะพึง 
ปฏิบัติอยางไร    ภิกษุเหลาน้ันไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ 
ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล    สงฆจงใหมานัต ๖ 
ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไวแก 
ภิกษุอุทายี. 
                                          วิธใีหมานัต 
           [๓๗๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลสงฆพึงใหมานัตอยางนี้  
           ภิกษุอุทายีนั้น    พึงเขาไปหาสงฆ   หมผาอุตราสงคเฉวียงบา   ไหว 
เทาภิกษุผูแกกวา    นั่งกระโหยง    ประคองอัญชลี   แลวกลาวคําขอมานัต 
วาดังน้ี :- 
                                         คําขอมานัต 
                        ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง   ชือ่สัญ- 
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว  ทานเจาขา  ขาพเจา 
           นั้นขอมานัต  ๖  ราตรี  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกา-  
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    สุกกวิสฏัฐิ  ไมไดปดบังไวกะสงฆ    ทานเจาขา  ขาพเจา 
    ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปด 
    บังไว 
               ทานเจาขา   แมครั้งท่ีสอง   ขาพเจาน้ันขอมานัต 
    ๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
    มิไดปดบังไวกะสงฆ    ทานเจาขา    ขาพเจาตองอาบัติตัว 
    หน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว 
               ทานเจาขา   แมครั้งท่ีสาม    ขาพเจาน้ันขอมานัต 
    ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
    ไมไดปดบงัไวกะสงฆ. 
    [๓๗๙]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังน้ี:- 
                         กรรมวาจาใหมานัต 
               ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษุอุทายีนี้  
    ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปด 
    บังไว   เธอขอมานัต  ๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชือ่ 
    สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ     ไมไดปดบังไวกะสงฆ  ถาความ 
    พรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงใหมานัต  ๖   ราตรี 
    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปด 
    บังไว   แกภิกษุอุทายี     นี้เปนญัตติ. 
               ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษอุุทายีนี้ 
    ตองอาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปด  
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บังไว   เธอขอมานัต   ๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ   สงฆให 
มานัต  ๖  ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว    แกภิกษุอุทายี   การใหมานัต  ๖ 
ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไม 
ไดปดบังไว   แกภิกษอุุทายี    ชอบแกทานผูใด   ทานผู- 
นั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใดทานผูนั้นพึงพูด.     
           ขาพเจากลาวคําน้ีแมครั้งท่ีสอง   ทานเจาขา   ขอ 
สงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษอุุทายี    ตองอาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธอขอมานัต  ๖ 
ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไม 
ไดปดบังไวกะสงฆ    สงฆใหมานัต  ๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติ 
ตัวหน่ึง    ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว  แก 
ภิกษุอุทายี    การใหมานัต   ๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   แกภกิษุอุทายี  
ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทาน 
ผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด. 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม   ทานเจาขา 
ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธอขอมานัต  ๖ 
ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
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           ไมไดปดบังไวกะสงฆ   สงฆใหมานัต   ๖ ราตรี  เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไว 
           แกภิกษุอุทายี   การใหมานัต    ๖  ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  
           ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว  แกภกิษุอุทายี   
           ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทาน 
           ผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด. 
                      มานัต ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว     สงฆใหแลวแกภิกษ ุ
           อุทายี   ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจงึน่ิง  ขาพเจาทรงความ 
           นี้ไวอยางน้ี.  
                                           สงฆอัพภาน 
           [๓๘๐]  ทานพระอุทายีนั้น   ประพฤติมานัตแลว   ไดแจงแกภิกษุ   
ทั้งหลายวา    ทานทั้งหลาย     ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว  ผมน้ันไดขอมานัต  ๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไวกะสงฆ    สงฆใหมานัต  ๖ ราตรี 
เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไว    แกผม 
นั้น    ผมน้ันประพฤติมานัตมาแลว    ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร    ภิกษุเหลา 
นั้นไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ   ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้ง 
หลาย    เพราะเหตุนั้นแล    สงฆจงอัพภานภิกษุอุทายี.   
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                                           วิธีอัพภาน 
           [๓๘๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แล    สงฆพึงอัพภานอยางนี้  
ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ไหวเทาภิกษุ 
ผูแกกวา    นัง่กระโหยงประคองอัญชลี    แลวกลาวคําขออัพภาน    วา 
ดังน้ี:- 
                                       คําขออัพภาน 
                       ทานเจาขา     ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง    ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว    ขาพเจาน้ันไดขอ 
           มานตั  ๖  ราตรี  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
           ไมไดปดบังไวกะสงฆ     สงฆไดใหมานัต  ๖ ราตรี   เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึง    ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบัง 
           ไวแกขาพเจาน้ัน  ทานเจาขา   ขาพเจาน้ันประพฤติมานัต 
           แลว    ขออัพภานกะสงฆ 
                       ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญ- 
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว   ขาพเจาน้ันไดขอ 
           มานตั   ๖  ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
           วิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ  สงฆไดใหมานัต  ๖  ราตรี 
           เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปด 
           บังไวแกขาพเจาน้ัน    ขาพเจาน้ันประพฤติมานัตแลว 
           ขออพัภานกะสงฆ   แมครั้งท่ีสอง  
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                       ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชือ่สัญ- 
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิไมไดปดบังไว   ขาพเจาน้ันไดขอมานัต 
           ๖    ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
           ไมไดปดบังไวกะสงฆ    สงฆใหมานัต ๖  ราตรี    เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึงชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว 
           แกขาพเจาน้ัน      ทานเจาขาขาพเจาน้ันประพฤติมานัตแลว 
           ขออพัภานกะสงฆ    แมครั้งที่สาม. 
           [๓๘๒]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังน้ี:- 
                                 กรรมวาจาอัพภาน 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษุอุทายีนี ้
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปด 
           บังไว   เธอไดขอมานัต  ๖  ราตรี    เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง  ชือ่ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไวกะสงฆ    สงฆได 
           ใหมานัต   ๖ ราตร ี  เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ชือ่สัญเจตนิกา 
           สุกกวสิัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   แกภิกษุอุทายี    ภิกษุอุทายี- 
           นั้นประพฤติมานัตแลว    ขออพัภานกะสงฆ     ถาความ 
           พรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว    สงฆพึงอัพภานภิกษุอุทายี 
           นี้เปนญัตติ  
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           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษอุทุายีนี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปด 
บังไว   เธอไดขอมานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชือ่ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไวกะสงฆ   สงฆได 
ใหมานัต  ๖  ราตรีเพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว    แกภิกษุอุทายี    ภิกษุอุทายีนั้น 
ประพฤติมานัตแลว     ขออัพภานกะสงฆ  สงฆอพัภาน 
ภิกษุอุทายี     การอัพภานภิกษุอุทายี   ชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้น 
พึงพูด 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง     ทานเจาขา 
ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธอไดขอมานัต 
๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ไมไดปดบังไวกะสงฆ     สงฆไดใหมานัต  ๑ ราตรี     เพ่ือ 
อาบัติตัวหน่ึง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว 
แกภิกษอุุทายี   ภิกษุอุทายีนั้นประพฤติมานัตแลว   ขอ 
อัพภานกะสงฆ    สงฆอพัภานภิกษุอุทายี   การอพัภาน 
ภิกษุอุทายี  ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
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                     ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม  ทานเจาขา 
           ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง  ชือ่ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไง  เธอไดขอมานัต ๖ 
           ราตรี  เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง  ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม 
           ไดปดบังไวกะสงฆ  สงฆไดใหมานัต  ๖  ราตร ี เพ่ืออาบัติ 
           ตัวหนึ่ง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว  แก 
           ภิกษอุุทายี  ภิกษอุุทายีนั้นประพฤติมานัตแลว    ขออพัภาน 
           กะสงฆ   สงฆอัพภานภิกษุอุทายี      การอพัภานภิกษุอุทายี  
           ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทาน 
           ผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด 
                 ภกิษุอุทายี    อนัสงฆอัพภานแลว    ชอบแกสงฆ  
           เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรงความนี้ไว    อยางน้ี. 
                                         ปริวาสวันเดียว 
           [๓๘๓]   สมัยตอมา   ทานพระอุทายีตองอาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญ- 
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไววันเดียว    ทานจึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา 
ทานท้ังหลาย   ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบัง 
ไววันเดียว    ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร    ภิกษุเหลาน้ัน     กราบทลูเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะเหตุนั้นแล 
สงฆจงใหปริวาสวันเดียว     เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปดบังไววันเดียว  แกภิกษุอุทายี.  
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                                 วิธีใหปริวาสวันเดียว 
           [๓๘๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงใหอยางน้ี  :- 
           ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ไหว 
เทาภิกษุผูแกกวา   นั่งกระโหยง    ประคองอัญชลี   แลวกลาวคําขอปริวาส 
วาดังน้ี :- 
                               คําขอปริวาสวันเดียว 
                    ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชือ่สัญ-   
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ       ปดบังไววันเดียว      ทานเจาขา 
           ขาพเจาน้ัน    ขอปริวาสวันเดียว   เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง  ชือ่- 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียวกะสงฆ            
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง   พึงขอแมครั้งท่ีสาม. 
           [๓๘๕]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังน้ี  :- 
                     กรรมวาจาใหปริวาสวันเดียว 
                   ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภกิษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           วันเดียว   เธอขอปริวาสวันเดียว   เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง   ชือ่   
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียวกะสงฆ    ถา 
           ความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว    สงฆพึงใหปริวาสวัน  
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เดียว  เพ่ืออาบิตตัวหนึ่ง     ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปด 
บังไววันเดียว   แกภิกษอุทุายี    นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภกิษุอุทายีนี้  
ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
วันเดียว  เธอขอปริวาสวันเดียว   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียวกะสงฆ   สงฆ 
ใหปริวาสวันเดียว   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียว   แกภิกษุอุทายี    การให 
ปริวาสวันเดียว   เพ่ืออาบติัตัวเดียว   ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิ   ปดบงัไววันเดียว   แกภกิษุอุทายี    ชอบแกทาน 
ผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   ทาน 
ผูนั้นพึงพูด 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง.... 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม   ทานเจาขา 
ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไววันเดียว   เธอขอปริวาส 
วันเดียว   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ปดบังไววันเดียวกะสงฆ   สงฆใหปรวิาสวันเดียว   เพ่ือ 
อาบัติตัวหน่ึง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววัน 
เดียว  แกภิกษุอุทายี    การใหปริวาสวันเดียว   เพ่ืออาบัติ  
ตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียว  
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           แกภิกษุอุทายี    ชอบแกทานผูใด   ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง 
           ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนัน้พึงพูด 
                       ปริวาสวันเดียว   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไววันเดียว   อันสงฆใหแลว   แก 
           ภิกษอุุทายี    ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรง 
           ความนี้ไว   อยางน้ี. 
                                         สงฆใหมานตั 
           [๓๘๖]   ทานพระอุทายีนั้นอยูปริวาสเเลว     ไดแจงแกภิกษุทั้งหลาย  
วา   ทานท้ังหลาย    ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปดบังไววันเดียว  ขาพเจานั้นไดขอปริวาสวันเดียว  เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไววันเดียวกะสงฆ    สงฆไดใหปริวาสวัน 
เดียว    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียว 
แกขาพเจาน้ัน    ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว    ขาพเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร 
ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรือ่งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล    สงฆจงใหมานัต  ๖  ราตรี    เพ่ืออาบัติ 
ตัวหนึ่ง    ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไววันเดียว    แกภิกษุอุทายี. 
                                        วิธีใหมานัต 
           [๓๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้    ภิกษุอุทายี 
นั้นพึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ไหวเทาภิกษุผูแกกวา 
นั่งกระโหยงประคองอัญชล ี   แลวกลาวคําขอมานัต   วาดังน้ี :-  
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                                       คําขอมานัต 
                       ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชือ่สัญ- 
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไววนัเดียว   ขาพเจาน้ันไดขอ 
           ปริวาสวันเดียว   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกก- 
           วิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียวกะสงฆ    สงฆไดใหปริวาสวัน 
           เดียวเพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปด 
           บังไววันเดียวแกขาพเจาน้ัน    ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว 
           ขอมานัต  ๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชือ่สัญเจตนิกา- 
           สุกกวสิัฏฐิ   ปดบังไววันเดียวกะสงฆ.                      
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง    พึงขอแมครั้งท่ีสาม. 
           [๓๘๘]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา    วาดังน้ี :- 
                                 กรรมวาจาใหมานัต 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงพึงขาพเจา    ภิกษุอุทายีนี ้
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว 
           วันเดียวเธอขอปรวิาสวันเดียว   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียวกะสงฆ    สงฆ 
           ไดใหปริวาสวันเดียว   เพ่ืออาบติัตัวหนึ่ง   ชือ่สัญเจต-  
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียวแกภิกษุอทุายี    เธออยู 
           ปริวาสแลว   ขอมานัต  ๖ ราตรี    เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง  ชือ่  
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สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียวกะสงฆ   ถาความ 
พรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงใหมานัต  ๖ ราตร ี
เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
วันเดียวแกภิกษุอุทายี    นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภกิษุอุทายีนี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว 
วันเดียว   เธอขอปริวาสวันเดียว   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไววันเดียวกะสงฆ   สงฆได 
ใหปริวาสวันเดียว     เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชือ่สัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไววันเดียว    แกภกิษุอุทายี    เธออยู 
ปริวาสแลวขอมานัต ๖ ราตรี     เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไววันเดียวกะสงฆ  สงฆให 
มานัต ๖ ราตรี   เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิ    ปดบังไววันเดียว  แกภกิษุอทุายี    การใหมานัต  ๖ 
ราตรีเพ่ืออาบัติวันหนึ่ง     ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปด 
บังไววันเดียวแกภิกษุอุทายี   ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้น 
พึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด 
           ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งที่สอง.... 
           ขาพเจากลาวความน้ี    แมครัง้ท่ีสาม    ทานเจาขา 
ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ  
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           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไววันเดียว   เธอขอปริวาส 
           วันเดียว    เพ่ืออาบิตตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
           ปดบังไววันเดียวกะสงฆ     สงฆไดใหปริวาสวันเดียวเพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว 
           แกภิกษุอุทาย      เธออยูปริวาสแลว      ขอมานัต  ๖ ราตรี  
           เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววัน 
           เดียวกะสงฆ    สงฆใหมานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง 
           ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียวแกภิกษุอทุายี 
           การใหมานัต  ๖ ราตรี  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัพเจตนิกา- 
           สุกกวสิัฏฐิ   ปดบังไววันเดียวแกภิกษุอุทายี  ชอบแกทานผู 
           ใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด   ทานผู 
           นั้น  พึงพูด 
                       มานัต   ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง  ขอสัญเจตนิกา 
           สุกกวสิัฏฐิ   ปดบังไววัน เดียว   สงฆใหแลวแกภิกษุอุทายี 
           ชอบแกสงฆ      เหตุนั้นจึงน่ิง     ขาพเจาทรงความนี้ไว 
           อยางน้ี. 
                                            สงฆอัพภาน 
           [๓๘๙]   ทานพระอุทายีนั้นประพฤติมานัตแลว     ไดแจงแกภิกษุทั้ง 
หลายวาทานทั้งหลาย   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
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ปดบังไววัน เดียวขาพเจานั้นขอปริวาสวันเดียวเพื่ออาบัติตัวหน่ึง    ขอสัญ- 
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไววันเดียวกะสงฆ     สงฆไดใหปริวาสวันเดียว 
เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไววันเดียวแกขาพเจา 
นั้น     ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว  ไดขอมานัต  ๖ ราตรีเพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไววันเดียวกะสงฆ  สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี 
เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไววันเดียวแกขาพเจา 
นั้น   ขาพเจานั้นประพฤติมานัตแลว     ขาพเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร   ภิกษุ 
เหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลสงฆจงอัพภานภิกษุอุทายี. 
                                           วิธีอัพภาน 
           [๓๙๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลสงฆพึงอัพภานอยางนี้. 
           ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ   หมผาอุตราสงคเฉวียงบา   ไหวเทา 
ภิกษุผูแกกวา   นั่งกระโหยงประคองอัญชล ี   แลวกลาวคําขออัพภาน   วา 
ดังน้ี:- 
                                      คําขออัพภาน 
                       ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง  ชื่อสัญเจต-  
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไววันเดียว     ขาพเจาน้ันไดขอ 
           ปริวาสวันเดียว   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกก- 
           วิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียวกะสงฆ  สงฆไดใหปรวาสวันเดียว  
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เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไววัน 
เดียวแกขาพเจาน้ัน      ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว       ได 
ขอมานัต  ๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียวกะสงฆ    สงฆไดใหมานัต 
๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง     ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ปดบังไววันเดียวแกขาพเจาน้ัน     ขาพเจาน้ันประพฤติ 
มานัตแลว  ขออัพภานกะสงฆ   
           ขาพเจาน้ันประพฤติมานัตแลว       ขออัพภาน 
กะสงฆแมครั้งท่ีสอง 
           ทานเจาขา  ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไววันเดียว     ขาพเจาน้ันไดขอ 
ปริวาสวันเดียว   เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิ        ปดบังไววันเดียวกะสงฆ       สงฆไดใหปริวาส 
วันเดียว    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง      ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ปดบังไววันเดียวแกขาพเจาน้ัน  ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว 
ไดขอมานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ชือ่สัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไววันเดียวกะสงฆ  สงฆไดใหมานัต  ๖ 
ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบัง 
ไววันเดียวแกขาพเจาน้ัน   ขาพเจาน้ันประพฤติมานัตแลว 
ขออัพภานกะสงฆ  แมครั้งท่ีสาม.  
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           [๓๙๑]      ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังน้ี :- 
                                         กรรมวาจาอัพภาน 
                       ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึงชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ      ปดบังไว 
           วันเดียว  เธอไดขอปริวาสวันเดียว  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไววันเดียวกะสงฆ    สงฆได 
           ใหปรวิาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
           วิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียว  แกภิกษุอุทายี   เธออยูปริวาสแลว 
           ไดขอมานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกา- 
           สุกกวสิัฏฐิ  ปดบังไววันเดียวกะสงฆ   สงฆไดใหมานัต ๖ 
           ราตรีเพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบัง 
           ไววันเดียวแกภิกษุอุทายี     เธอประพฤติมานัตแลว      ขอ 
           อัพภานกะสงฆ         ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว 
           สงฆพึงอัพภานภิกษุอุทายีนี้เปนญัตติ 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษุอุทายีนี ้
           ตองอาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           วันเดียว     เธอไดขอปริวาสวันเดียว     เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง 
           ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียวกะสงฆ  สงฆ  
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  ไดใหปริวาสวันเดียว  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกา- 
  สุกกวิสฏัฐิ      ปดบังไววันเดียวแกภิกษุอุทายี       เธออยู 
  ปริวาสแลว  ไดขอมานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ 
  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียวกะสงฆ  สงฆได 
  ใหมานัต  ๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกา- 
  สุกกวิสฏัฐิ  ปดบังไววันเดียว  แกภิกษุอุทายี   เธอประพฤติ 
  มานัตแลว   ขออัพภานกะสงฆ     สงฆอัพภานภิกษุอุทายี  
  การอัพภานภิกษุอุทายี    ชอบแกทานผูใด    ทานผูนั้นพึง 
  เปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
               ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งท่ีสอง.... 
               ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งที่สาม       ทานเจาขา 
  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อ 
  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไววันเดียว   เธอไดขอปริวาส 
  วันเดียว    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
  ปดบังไววันเดียวกะสงฆ    สงฆไดใหปริวาสวันเดียว   เพ่ือ 
  อาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบงัไววันเดียว 
  แกภกิษุอุทายี   เธออยูปริวาสแลว    ไดขอมานัต   ๖ ราตรี  
  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว 
  วันเดียวกะสงฆ    สงฆไดใหมานัต  ๖ ราตรีเพ่ืออาบัติตัว 
  หนึ่ง     ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไววันเดียวแก  
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           ภิกษอุุทายี   เธอประพฤติมานัตแลว    ขออพัภานกะสงฆ  
           สงฆอัพภานภิกษุอุทายี     การอัพภานภิกษุอุทายี     ชอบ 
           แกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด 
           ทานผูนั้นพึงพูด 
                      ภิกษุอุทายีอันสงฆอัพภานแลว  ชอบแกสงฆ  เหตุ 
           นั้นจงึน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไว    อยางน้ี. 
                                          ปริวาส  ๕  วัน 
           [๓๙๒]   สมัยตอมา    ทานพระอุทายีตองอาบัติตัวหนึ่ง  ชื่อสัญเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๒ วัน  ปดบังไว ๓ วัน  ปดบังไว    ๔ วัน   ปด 
บังไว ๕ วัน   เธอจึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา    ทานทั้งหลาย    ขาพเจาตอง 
อาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๒ วัน  ปดบังไว ๓ วัน 
ปดบังไว ๔ วัน  ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร  ภิกษุเหลา 
นั้นกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
เพราะเหตุนั้นแล    สงฆจงใหปริวาส  ๕  วัน  เพื่ออาบัติตัวหน่ึงชื่อสัญเจต- 
นิกาสุกกวิสัฎฐิ  ปดบังไว ๕ วัน  แกภิกษุอุทายี.                             
                                   วิธใีหปริวาส  ๕  วัน 
           [๓๙๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้ 
           ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ   หมผาอุตราสงคเฉวียงบา   ไหวเทา 
ภิกษุผูแกกวา  นั่งกระโหยงประคองอัญชล ี แลวกลาวคําขอปริวาสดังน้ี  :-   
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                         คําขอปรวิาส  ๕  วัน 
                  ทานเจาขา  ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง  ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕ วนั     ขาพเจาน้ันขอปริวาส 
           ๕  วนั   เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง  ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐปิดบัง 
           ไว   ๕  วันกะสงฆ  
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง   พึงขอแมครั้งท่ีสาม. 
           [๓๙๔]   ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังน้ี:- 
                   กรรมวาจาใหปริวาส  ๕  วัน 
                  ทานเจาขา     ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว 
           ๕   วนั    เธอขอปริวาส  ๕  วัน   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ชือ่ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว   ๕  วันกะสงฆ   ถาความ 
           พรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว    สงฆพึงใหปริวาส  ๕  วนั 
           เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว 
           ๕  วนัแกภิกษุอุทายี   นี้เปนญัตติ 
                  ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๕   วนั     เธอขอปริวาส ๕  วนั     เพ่ืออาบิตตัวหนึ่ง    ชื่อ  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 293 

สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ    สงฆให 
ปริวาส ๕ วนั     เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิปดบังไว   ๕  วัน แกภิกษุอุทายี   การใหปริวาส ๕  วัน 
เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว 
๕  วันแตภิกษุอุทายี  ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผู 
นิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง.... 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม       ทานเจาขา 
ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๕ วัน   เธอขอปริวาส 
๕  วัน   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปด 
บังไว  ๕ วันกะสงฆ   สงฆใหปริวาส ๕  วัน    เพ่ืออาบัติ 
ตัวหน่ึง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วันแก 
ภิกษุอุทายี    การใหปริวาส ๕  วัน   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วันแกภิกษุอุทายี 
ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง    ไมชอบแก 
ทานผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด 
           ปริวาส  ๕  วัน    เพ่ืออาบิตตัวหนึ่ง   ชื่อสญัเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๕  วัน   อนัสงฆใหแลวแก 
ภิกษุอุทายี   ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรง 
ความนี้ไว   อยางน้ี.  
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                                สงฆชักเขาหาอาบัติเดิม 
           [๓๙๕]   ทานพระอุทายีนั้น   กําลังอยูปริวาส    ตองอาบัติตัวหนึ่ง 
ในระหวาง     ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ     ไมไดปดบังไว     เธอจึงแจงแก 
ภิกษุทั้งหลายวา    ทานทัง้หลาย   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วัน   ขาพเจาน้ันไดขอปริวาส  ๕  วัน   เพ่ือ 
อาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วันกะสงฆ    สงฆ 
ไดใหปริวาส  ๕  วัน   เพ่ืออาบติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปด 
บังไว  ๕   วัน   แกขาพเจาน้ัน  ขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส   ไดตองอาบัติ 
ตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว    ขาพเจา 
จะพึงปฏิบัติอยางไร    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค 
เจาตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล    สงฆจงชักภิกษุ 
อุทายีเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฎฐิ    ไมไดปดบังไว. 
                                 วิธีชกัเขาหาอาบติัเดิม 
           [๓๙๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเติม 
อยางนี้  ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ   หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ไหว 
เทาภิกษุผูแกกวา    นั่งกระโหยงประคองอัญชลี     แลวกลาวคําขอ    วา 
ดังน้ี  :-  
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                                คําขอมูลายปฏิกสัสนา 
                       ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชือ่สัญ- 
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว  ๕  วันกะสงฆ    ขาพเจาน้ัน 
           ขอปรวิาส ๕ วัน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ขอสญัเจตนิกา- 
           สุกกวสิัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วันกะสงฆไดใหปริวาส ๕ วัน 
           เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๕  วนั     แกขาพเจาน้ัน   ขาพเจาน้ัน    กําลังอยูปริวาส 
           ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกก- 
           วิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   ทานเจาขา   ขาพเจาน้ันขอ 
           การชักเขาหาอาบติัเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง 
           ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ 
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง    พึงขอแมครั้งท่ีสาม. 
           [๓๙๗]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา    วาดังน้ี:- 
                            กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุอุทายีนี้  
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๕   วนั  เธอขอปรวิาส  ๕  วัน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว  ๕  วันกะสงฆ  สงฆได 
           ใหปรวิาส  ๕  วัน  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกา-  
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สุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว  ๕  วัน    แกภิกษุอุทายี  เธอกําลังอยู 
ปริวาส   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสญัเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธอขอการชักเขาหา 
อาบัติเหตุเพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง     ชือ่สัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ     ไมไดปดบังไวกะสงฆ   ถาความพรอมพรั่ง 
ของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงชักภิกษุอทุายีเขาหาอาบัติเดิม 
เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ไมไดปดบังไว   นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษอุุทายีนี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว  ๕ 
วัน    เธอขอปริวาส  ๕ วนั   เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง   ชือ่สัญ- 
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบงัไว ๕  วันกะสงฆ     สงฆไดให 
ปริวาส   ๕ วนั    เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิ  ปดบังไว  ๕  วัน     แกภิกษอุุทายี    เธอกําลงัอยู 
ปริวาส   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสญัเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธอขอการชักเขาหา 
อาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจต-  
นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ     สงฆชักภิกษ ุ
อุทายีเขามาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   การชักภิกษ ุ
อุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อ  
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สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   ชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้น 
พึงพูด 
           ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งที่สอง.... 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม   ทานเจาขา 
ขอสงฆจงพึงขาพเจา   ภกิษุอุทายีนี้   ตองอาบัติตัวหน่ึง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๕   วัน    เธอขอ 
ปริวาส   ๕  วัน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิ    ปดบังไว   ๕  วนักะสงฆ   สงฆไดใหปริวาส ๕ 
วัน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง     ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปด 
บังไว  ๕  วัน แกภิกษอุุทายี   เธอกําลังอยูปริวาส   ไดตอง 
อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไม 
ไดปดบังไว   เธอขอการชกัเขาหาอาบติัเดิม   เพ่ืออาบัติ 
ตัวหน่ึงในระหวาง  ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปด 
บังไวกะสงฆ   สงฆชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ือ 
อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไม 
ไดปดบังไว    การชักภิกษอุุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ือ 
อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไม 
ไดปดบังไว   ชอบแกทานผูใด    ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด                 
           ภิกษอุุทายีอันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว    เพ่ืออาบัติ 
ตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปด  
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           บังไว    ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจงึน่ิง   ขาพเจาทรงความนี้ 
           ไว  อยางน้ี. 
                                สงฆชักเขาหาอาบัติเดิม 
           [๓๙๘]  ทานพระอุทายีนั้นอยูปริวาสแลว    เปนผูควรมานัต   ตอง 
อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธอ 
จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา   ทานท้ังหลาย    ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว  ๕ วัน  ขาพเจานั้นไดขอปริวาส  ๕  วัน 
เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕  วันกะสงฆ 
สงฆไดใหปริวาส  ๕  วัน     เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปดบังไว  ๕  วัน แกขาพเจาน้ัน   ขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส   ไดตองอาบัติ 
ตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไว    จึงขอ 
การชักเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไวกะสงฆ  สงฆไดชักขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ือ 
อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไว 
ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว    เปนผูควรมานัต     ไดตองอาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหวาง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   ขาพเจาจะพึงปฏิบัติ 
อยางไร    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล    สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ 
เดิม    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปด 
บังไว.   
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                        วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม 
           [๓๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แล    สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
อยางนี้    ภิกษุอุทายีนั้น    พึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา 
ไหวเทาภิกษุผูแกกวา   นัง่กระโหยงประคองอัญชลี   แลวกลาวคําขอ    วา 
ดังน้ี:- 
                         คําขอมูลายปฏิกัสสนา 
                       ทานเจาขา     ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญั-  
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว   ๕  วัน   ขาพเจาน้ันขอ 
           ปริวาส  ๕  วัน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกก- 
           วิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วันกะสงฆ   สงฆไดใหปริวาส  ๕ 
           วัน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปด 
           บังไว  ๕   วัน   แกขาพเจาน้ัน   ขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส 
           ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
           ไมไดปดบังไว   จงึขอการชักเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบติั 
           ตัวหนึ่งในระหวาง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปด 
           บังไวกะสงฆ     สงฆไดชักขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติเดิม 
           เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
           ไมไดปดบังไว   ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลวควรมานัต   ได 
           ตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
           ไมไดปดบังไว   ทานเจาขา   ขาพเจาน้ันขอการชักเขาหา  
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           อาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไวกะสงฆ 
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง    พึงขอแมครั้งท่ีสาม. 
           [๔๐๐]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา    วาดังน้ี :- 
                            กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๕ วัน     เธอขอปรวิาส  ๕  วัน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕ วันกะสงฆ    สงฆ 
           ไดใหปริวาส ๕  วนั    เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง  ชือ่สัญเจตนิกา- 
           สุกกวสิัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วัน    แกภิกษุอุทายี    เธอกําลัง 
           อยูปรวิาส  ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฎฐิ   ไมไดปดบังไว   เธอขอการชักเขาหา 
           อาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อสัญเจต-  
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไวกะสงฆ    สงฆไดชักภิกษ ุ
           อุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธออยูปริวาส 
           แลว   ควรมานัต    ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว   เธอขอการชัก  
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           เขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญ- 
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ    ถาความ 
           พรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงชักภิกษุอุทายีเขาหา 
           อาบัติเดิมเพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชือ่สัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   นี้เปนญัตติ 
                       ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๕ วัน    เธอขอปรวิาส  ๕  วัน   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง     ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วันกะสงฆ    สงฆได 
           ใหปรวิาส ๕  วัน     เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญเจตนิกา- 
           สุกกวสิัฏฐิ   ปดบังไว ๕  วัน    แกภิกษุอุทายี     เธอกําลงั 
           อยูปรวิาส   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไว    เธอขอการชักเขาหา 
           อาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง     ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ   สงฆไดชักภิกษ ุ
           อุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว   เธออยูปริวาสแลว 
           ควรมานัต    ไดตองอาบัติตัวหน่ึง   ในระหวาง    ชื่อสัญ- 
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว   เธอขอการชักเขาหา 
           อาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ชือ่สัญเจตนิกา- 
           สุกกวสิัฏฐิ    ไมไดปดบังไวกะสงฆ   สงฆชกัภิกษุอุทายี   
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           เขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญ- 
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไว     การชักภิกษุอุทายี 
           เขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวางชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว  ชอบแกทานผูใด  ทาน 
           ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด 
                       ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งท่ีสอง.... 
                       ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งท่ีสาม.... 
                       ภิกษุอุทายีอันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติ 
           ตัวหนึ่ง   ในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมได 
           ปดบังไว     ชอบแกสงฆ      เหตุนั้นจึงน่ิง      ขาพเจาทรง 
           ความนี้ไว   อยางนี้. 
                          สงฆใหมานัตเพ่ืออาบัติ  ๓  ตัว 
           [๔๐๑]  ทานพระอุทายีนั้น    อยูปริวาสแลว     แจงแกภิกษุทั้งหลาย 
วา     ทานท้ังหลาย   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปดบังไว ๕ วัน   ขาพเจาน้ันขอปริวาส ๕ วัน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕  วันกะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน 
เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบงัไว ๕ วัน    แกขาพเจา 
นั้น    ขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส    ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ     ไมไดปดบงัไว     จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม 
เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไวกะ  
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สงฆ   สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไว     ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว 
ควรมานัต     ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง    ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ขาพเจาไดปดบังไว    จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหวาง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไวกะสงฆ     สงฆไดชัก 
ขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุก- 
กวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไว  ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว    ขาพเจาจะพึงปฏิบัติ  
อยางไร   ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแล     สงฆจงใหมานัต ๖  ราตรี    เพ่ือ 
อาบัติ  ๓ ตัว   แกภิกษุอุทายี. 
                           วิธีใหมานัตเพ่ืออาบัติ  ๓  ตัว 
           [๔๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แล    สงฆพึงใหอยางน้ี    ภิกษุ 
อุทายีนั้น     พึงเขาไปหาสงฆ     หมผาอุตราสงคเฉวียงบาไหวเทาภิกษุผูแก 
กวา    นั่งกระโหยงประคองอัญชลี    แลวกลาวคําขอวาดังน้ี:- 
                            คําขอมานัตเพ่ืออาบัติ  ๓  ตัว 
                       ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญ-   
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕ วัน     ขาพเจาน้ันขอ 
           ปริวาส   ๕ วัน     เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกก- 
           วิสัฏฐิ   ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ   สงฆไดใหปริวาส  วนั 
           เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  
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           ๕  วนั แกขาพเจาน้ัน       ขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาสไดตอง 
           อาบัติตัวหน่ึง   ในระหวาง    ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
           ไมไดปดบังไว   จงึขอการชักเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติ 
           ตัวหนึ่งในระหวาง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปด 
           บังไวกะสงฆ     สงฆไดชักขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึง    ในระหวาง    ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
           ไมไดปดบังไว     ขาพเจาน้ัน  อยูปริวาสแลวควรมานัต  
           ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
           ไมไดปดบังไว   จงึขอการชักเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติ 
           ตัวหนึ่ง  ในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมได 
           ปดบังไวกะสงฆ    สงฆไดชักขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติเดิม 
           เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง     ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
           ไมไดปดบังไว    ทานเจาขา    ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว 
           ขอมานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว  กะสงฆ 
                       พึงขอแมครั้งท่ีสอง  พึงขอแมครั้งท่ีสาม 
           [๔๐๓]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา    วาดังน้ี :- 
                      กรรมวาจาใหมานัติเพ่ืออาบัติ  ๓  ตัว 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษุอุทายีนี ้
           ตองอาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว 
           ๕  วนั   เธอขอปริวาส   ๕  วนั    เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง    ชื่อ  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 305 

           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว    วันกะสงฆ    สงฆ 
           ไดใหปริวาส ๕  วนั    เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง   ชือ่สัญเจตนิกา- 
           สุกกวสิัฏฐิ    ปดบังไว  ๕  วัน   แกภิกษอุุทายี   เธอกําลังอยู 
           ปริวาส  ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ชือ่สัญเจตนิกา- 
           สุกกวสิัฏฐิ     ไมไดปดบังไว    เธอขอการชักเขาหาอาบติั 
           เดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
           วิสัฏฐิ   มิไดปดบงัไวกะสงฆ    สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขา 
           หาอาบัติเดิมเพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว   เธออยูปริวาสแลว  ควร 
           มานตั  ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกา- 
           สุกกวสิัฏฐิ   ไมไดปดบังไว    เธอขอการชักเขาหาอาบัติ 
           เดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัจเจตนิกาสุกก- 
           วิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ    สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขา 
           หาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชือ่สัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธออยูปริวาสแลว  ขอ 
           มานตั   ๖  ราตรี  เพ่ืออาบัติ  ๓  ตัวกะสงฆ  ถาความพรอม 
           พรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงใหมานัต  ๖  ราตร ี   เพ่ือ 
           อาบัติ  ๓  ตัว   แกภิกษุอุทายี   นี้เปนญัตติ 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไว 
           ๕  วนั     เธอขอปริวาส ๕   วนั     เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง      ชื่อ  
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           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕ วันกะสงฆ   สงฆได 
           ใหปรวิาส  ๕  วัน    เพ่ือใหอาบติัตัวหน่ึง  ชือ่สัญเจตนิกา- 
           สุกกวสิัฏฐิ   ปดบังไว   ๕  วัน     แกภกิษุอุทายี   เธอกําลงั 
           อยูปรวิาส   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจต-  
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ     ไมไดปดบังไว    เธอขอการชักเขาหา 
           อาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ   สงฆไดชักภิกษ ุ
           อุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว    เธออยูปริวาส 
           แลว    ควรมานัต    ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ชือ่ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว    เธอขอการชัก 
           เขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ในระหวาง    ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไวกะสงฆ    สงฆได 
           ชักภกิษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงใน 
           ระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวสิัฏฐิ    ไมไดปดบังไว 
           เธออยูปริวาสแลว   ขอมานัต  ๖ ราตรี     เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว 
           กะสงฆ   สงฆใหมานัต  ๖ ราตรี    เพ่ืออาบติั ๓  ตัว    แก 
           ภิกษอุุทายี  การใหมานัต ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติ  ๓ ตัว    แก 
           ภิกษอุุทายี    ชอบแกทานผูใด    ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
           ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนัน้พึงพูด  
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                       ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งท่ีสอง.... 
                       ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งท่ีลาม.... 
                       มานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติ  ๓  ตัว   อันสงฆใหแลว 
           แกภิกษุอุทายีชอบแกสงฆ     เหตุนั้นจึงน่ิง    ขาพเจาทรง 
           ความนี้ไว   อยางนี้. 
             กําลงัประพฤติมานัตตองอาบัติในระหวาง 
           [๔๐๔]  ทานพระอุทายีนั้น    กําลังประพฤติมานัต     ตองอาบัติ 
ตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว     จึงแจง 
แกภิกษุทั้งหลายวา   ทานท้ังหลาย   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว ๕  วัน    ขาพเจาน้ันจึงขอปริวาส ๕ วัน   เพ่ือ 
อาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วันกะสงฆ   สงฆ  
ไดใหปริวาส ๕ วัน  เพื่ออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบัง 
ไว ๕ วัน    แกขาพเจาน้ัน     ขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาสไดตองอาบัติตัวหนึ่ง 
ในระหวาง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว   จึงขอการชักเขาหา 
อาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมได 
ปดบังไวกะสงฆ  สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง 
ในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไว    ขาพเจาน้ันอยู 
ปริวาสแลว   ควรมานัต   ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ชื่อสัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว  จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิมเพ่ืออาบัติตัวหน่ึง 
ในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิไมไดปดบังไวกะสงฆ    สงฆไดชัก  
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ขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ชื่อสัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว   ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว    ขอมานัต  ๖ ราตรี 
เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ     สงฆไดใหมานัต  ๖ ราตรี     เพ่ืออาบัติ  ๓ ตัว 
แกขาพเจาน้ัน      ขาพเจาน้ันกําลังประพฤติมานัต   ไดตองอาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหวาง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบงัไว   ขาพเจาจะพึงปฏิบัติ 
อยางไร    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล   สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ 
เดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปด 
บังไว    แลวใหมานัต  ๖ ราตรี. 
                               วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม 
           [๔๐๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แล    สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
อยางนี้ภิกษุอุทายีนั้น    พึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา 
ไหวเทาภิกษุผูแกกวา   นัง่กระโหยงประคองอัญชลี   แลวกลาวคําขอ    วา 
ดังน้ี :- 
                               คําขอมูลายปฏิกัสสนา 
                       ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชือ่สัญ- 
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว  ๕  วัน    ขาพเจาน้ันขอปริวาส 
           ๕  น   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
           ปดบังไว  ๕  วันกะสงฆ   สงฆไดใหปริวาส ๕  วัน     เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๕ วัน  
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แกขาพเจาน้ัน      ขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส    ไดตอง 
อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไม 
ไดปดบังไว   จึงขอการชักเขาหาอาบติัเดิม    เพ่ืออาบัติ 
ตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปด 
บังไวกะสงฆ   สงฆไดชักขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติเดิม 
เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ไมไดปดบังไว     ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว    ควรมานัต 
ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ไมไดปดบังไว   จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติ 
ตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปด 
บังไวกะสงฆ   สงฆไดชักขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติ เดิม 
เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ไมไดปดบังไว   ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว    ขอมานัต  ๖ 
ราตรี   เพ่ืออาบัติ  ๓  ตัวกะสงฆ   สงฆไดใหมานตั ๖ 
ราตรี   เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว   แกขาพเจาน้ัน     ขาพเจาน้ัน 
กําลังประพฤติมานัต   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   ทานเจาขา 
ขาพเจาน้ันขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง 
ในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว 
กะสงฆ   
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง   พึงขอแมครั้งท่ีสาม  
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           [๔๐๖]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา   วาดังน้ี:- 
                            กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษุอุทายีนี ้
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๕ วัน    เธอขอปรวิาส ๕ วัน   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕ วันกะสงฆ    สงฆ  
           ไดใหปริวาส ๕ วนั   เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง  ชือ่สัญเจตนิกา- 
           สุกกวสิัฏฐิ  ปดบังไว  ๕  วัน   แกภิกษุอุทายี    เธอกําลังอยู 
           ปริวาส    ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว  จึงขอการชกัเขาหาอาบติั 
           เดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
           วิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ   สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขา 
           หาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชือ่สัญ-  
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธออยูปริวาสแลว 
           ควรมานัต   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชือ่สัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธอขอการชักเขาหา 
           อาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ  สงฆไดชักภิกษ ุ
           อุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อ  
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สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธออยูปรวิาส 
แลว  ขอมานตั  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติ  ๓ ตัวกะสงฆ    สงฆ 
ไดใหมานัต  ๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว   แกภิกษอุทุายี  
เธอกําลังประพฤติมานัต   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไว   เธอขอการ 
ชักเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ชื่อสัญ-   
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ   ถาความ 
พรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงชักภิกษุอุทายีเขาหา 
อาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไว   นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภกิษุอุทายีนี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
๕  วัน   เธอขอปริวาส  ๕  วัน   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชือ่ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๕  วันกะสงฆ     สงฆ 
ไดใหปริวาส ๕  วัน   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ชือ่สัญเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วัน   แกภิกษุอุทายี    เธอ 
กําลังอยูปริวาส   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธอขอการชัก 
เขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อสัญ- 
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ     สงฆไดชัก 
ภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบติัตัวหน่ึงในระหวาง  
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ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว  เธออยูปริวาส 
แลวควรมานตั   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ชือ่สัญ- 
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธอขอการชักเขา 
หาอาบัติเดิมเพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไวกะสงฆ   สงฆไดชักภิกษ ุ
อุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว  เธออยูปรวิาสแลว 
ขอมานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติ   ๓  ตัวกะสงฆ     สงฆได 
ใหมานัต  ๖  ราตรี   เพ่ืออาบัติ  ๓ ตัว   แกภิกษุอุทายี 
เธอกําลังประพฤติมานัต    ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกุกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธอขอการ 
ชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชือ่ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ    สงฆชัก 
ภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบติัตัวหน่ึงในระหวาง 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว   การชักภกิษ ุ
อุทายีเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   ชอบแกทานผู 
ใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   ทาน 
ผูนั้นพึงพูด    
           ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งที่สอง....     
           ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งที่สาม....      
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                       ภิกษุอุทายี   อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว  เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไม 
           ไดปดบังไว   ชอบแกสงฆ    เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรง 
           ความนี้ไว    อยางน้ี. 
                                        วิธีใหมานัต 
           [๔๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แล   สงฆพึงใหมานัต   ๖  ราตร ี
อยางนี้     ภิกษุอุทายีนั้น    พึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา 
ไหวเทาภิกษุผูแกกวา   นัง่กระโหยงประคองอัญชลี    แลวกลาวคําขอ   วา 
ดังน้ี:- 
                                           คําขอมานตั 
                       ทานเจาขา  ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง   ชือ่สัญ-  
           เจตนิกาสุกกวิสฏิ   ปดบังไว  ๕  วัน ....   ขาพเจาน้ันอยู 
           ปริวาสแลว     ขอมานัต  ๖ ราตรี     เพ่ืออาบัติ   ๓  ตัวกะ- 
           สงฆ    สงฆไดใหมานัต ๖  ราตรี   เพ่ืออาบติั ๓  วัน   แก 
           ขาพเจาน้ัน    ขาพเจาน้ันกําลังประพฤติมานัต   ไดตอง 
           อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไม 
           ไดปดบังไว   จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัว 
           หน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบัง 
           ไวกะสงฆ    สงฆไดชักขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง     ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไม  
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           ไดปดบังไว   ทานเจาขา    ขาพเจาน้ันขอมานัต   ๖  ราตรี 
           เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
           ไมไดปดบังไวกะสงฆ 
                       พึงขอแมครั้งท่ีสอง   พึงขอแมครั้งที่สาม. 
           [๔๐๘]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา    วาดังน้ี:- 
                               กรรมวาจาใหมานตั 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๕   วนั ....  เธออยูปริวาสแลว   ขอมานัต  ๖ ราตรี     เพ่ือ 
           อาบัติ  ๓  ตัวกะสงฆ     สงฆไดใหมานัต  ๖  ราตร ี   เพ่ือ 
           อาบัติ  ๓ ตัว   แกภิกษุอุทายี   เธอกําลังประพฤติมานัต  
           ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
           ไมไดปดบังไว   เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติ 
           ตัวหนึ่งในระหวาง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปด 
           บังไวกะสงฆ    สงฆไดชักภิกษอุุทายีเขาหาอาบัติเดิม 
           เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
           ไมไดปดบังไว   เธอขอมานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัว 
           หน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปด 
           บังไวกะสงฆ   ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆ  
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           พึงใหมานัต   ๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวแกภิกษุอุทายี    นี้ 
           เปนญัตติ. 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๕  วนั ....    เธออยูปริวาสแลว   ขอมานัต  ๖ ราตรี    เพ่ือ 
           อาบัติ  ๓  ตัวกะสงฆ   สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี   เพ่ือ 
           อาบัติ ๓ ตัว   แกภกิษุอุทายี   เธอกําลังประพฤติมานัต 
           ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชือ่สัญเจตนิกาสุก-  
           วิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม 
           เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
           ไมไดปดบังไวกะสงฆ    สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ 
           เดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
           วิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธอขอมานัต   ๖ ราตรี   เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไม 
           ไดปดบังไวกะสงฆ   สงฆใหมานัต ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติ 
           ตัวหนึ่งในระหวาง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปด 
           บังไวแกภิกษุอุทายี    การใหมานัต ๖ ราตร ี   เพ่ืออาบัติ 
           ตัวหนึ่งในระหวาง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปด 
           บังไว   แกภกิษุอุทายี    ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึง 
           เปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด  
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                       ขาพเจากลาวความน้ี    แมครั้งท่ีสอง...  
                       ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งท่ีสาม.... 
                       มานัต ๖ ราตรี     เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง 
           ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   อันสงฆให 
           แลวแกภิกษุอุทายี   ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจงึน่ิง   ขาพเจา 
           ทรงความน้ีไว   อยางน้ี. 
                     สงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลวใหมานัต 
           [๔๐๙]  ทานพระอุทายีนั้น    ประพฤติมานัตแลว    ควรอัพภาน 
ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบัง 
ไว   จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา   ทานท้ังหลาย   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๕ วัน....ขาพเจาน้ัน ไดประพฤติมานัต 
แลว    ควรอัพภาน  ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไว   ขาพเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร   ภิกษุเหลาน้ันกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล   สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติวันหน่ึง 
ในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไวแลวใหมานัต  ๖ 
ราตรี. 
                                 วิธีชกัเขาหาอาบติัเดิม 
           [๔๑๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเติม 
อยางนี้   ภิกษุอุทายีนั้นเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา.......      
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                               คําขอมูลายปฏิกัสสนา 
                       ทานเจาขา    ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง    ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิปดบังไว  ๕ วัน ... 
           ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจา   วาดังน้ี :- 
                             กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา 
                       ทานเจาขา     ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษุอุทายีนี ้
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว 
           ๕ วัน .... 
                       ภิกษุอุทายีอันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว   เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไม 
           ไดปดบังไว   ชอบแกสงฆเหตุนั้นจึงน่ิง    ขาพเจาทรง 
           ความนี้ไว   อยางนี้. 
                                        วิธีใหมานัต 
           [๔๑๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงใหมานัต  ๖  ราตรี 
อยางนี้     ภิกษุอุทายีนั้น    พึงเขาไปหาสงฆ   หมผาอุตราสงคเฉวียงบา.... 
                                        คําขอมานัต 
                       ทานเจาขา    ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง   ชือ่สัญ-  
           เจตนิกาสุกวิสัฏฐปิดบังไว  ๕  วัน                            
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           ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ 
จตุตถกรรมวาจาวาดังน้ี:- 
                              กรรมวาจาใหมานตั 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงพึงขาพเจา   ภิกษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไว 
           ๕   วนั ... 
                       มานัต ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสฏัฐิ  ไมไดปดบังไว   อนัสงฆใหแลว 
           แกภิกษุอุทายี   ชอบแกสงฆเหตุนั้นจึงน่ิง    ขาพเจาทรง 
           ความนี้ไว   อยางนี้.  
                                      สงฆใหอัพภาน 
           [๔๑๒]  ทานพระอุทายีนั้นประพฤติมานัต     จึงแจงแกภิกษุ 
ทั้งหลายวา    ทานทั้งหลายขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิปดบังไว ๕ วัน....    ขาพเจาน้ันประพฤติมานัตแลว    ขาพเจาจะพึง 
ปฏิบัติอยางไร    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล  สงฆจงอัพภานภิกษุอุทายี. 
                                           วิธีอัพภาน 
           [๔๐๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงอัพภานอยางนี้  
ภิกษุอุทายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ     หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ไหวเทาภิกษุ 
ผูแกกวา    นัง่กระโหยงประคองอัญชลี    แลวกลาวคําขอ    วาดังน้ี :-   
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                                      คําขออัพภาน 
                       ทานเจาขา    ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง   ชือ่ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕ วัน   ขาพเจาน้ันขอ 
           ปริวาส  ๕  วัน  เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง  ขอสัญเจตนิกาสุกก- 
           วิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕ วันกะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส  ๕ วัน 
           เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไว 
           ๕ วันแกขาพเจาน้ัน      ขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส   ไดตอง 
           อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไม 
           ไดปดบังไว   จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัว 
           หน่ึงในระหวาง  ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบัง 
           ไวกะสงฆ  สงฆไดชักขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไม 
           ไดปดบังไว     ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว   ควรมานัต    ได 
           ตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
           ไมไดปดบังไว   จงึขอการชักเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบติั 
           ตัวหนึ่งในระหวาง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปด 
           บังไวกะสงฆ   สงฆไดชักขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติเดิม 
           เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
           ไมไดปดบังไว    ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว    ขอมานัต 
           ๖  ราตรี   เพ่ืออาบัติ  ๓  ตัวกะสงฆ    สงฆไดใหมานตั  
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๖  ราตรี     เพ่ืออาบัติ  ๓ ตัว   แกขาพเจาน้ัน     ขาพเจาน้ัน 
กําลังประพฤติมานัต     ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไว    จึงขอการ 
ชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ    สงฆ 
ไดชักขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง 
ในระหวา ง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว 
ขาพเจาน้ันขอมานัต  ๖  ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไวกะสงฆ   สงฆ  
ไดใหมานัต  ๖  ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชือ่ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว   แกขาพเจาน้ัน  
ขาพเจาน้ันประพฤติมานัต แลว    ควรอัพภาน   ไดตอง 
อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไม 
ไดปดบังไว    จึงขอการชกัเขาหาอาบติัเดิม    เพ่ืออาบัติ 
ตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิไมไดปด 
บังไวกะสงฆ    สงฆไดชักขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ือ 
อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไม 
ไดปดบังไว    ขาพเจาน้ันขอมานัต  ๖  ราตรี     เพ่ืออาบัติ 
ตัวหน่ึงในระหวาง  ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปด 
บังไวกะสงฆ    สงฆไดใหมานัต   ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัว 
หน่ึงในระหวาง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบัง  
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           ไว    แกขาพเจาน้ัน      ทานเจาขา     ขาพเจาน้ันประพฤติ 
           มานตัแลว  ขออพัภานกะสงฆ 
                       พึงขอแมครั้งท่ีสอง  พึงขอแมครั้งท่ีสาม. 
           [๔๑๔]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา    วาดังน้ี :- 
                                กรรมวาจาใหอัพภาน 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงพึงขาพเจา    ภิกษุอุทายีนี ้
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว 
           ๕ วัน    เธอขอปรวิาส ๕   วัน    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕ วันกะสงฆ   สงฆได 
           ใหปรวิาส  ๕  วัน    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสญัเจตนิกา- 
           สุกกวสิัฏฐิ   ปดบังไว   ๕ วัน   แกภิกษุอุทายี     เธอกําลงั 
           อยูปรวิาส   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดบีบบังไว    เธอขอการชักเขาหา 
           อาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง     ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ   สงฆไดชักภิกษ ุ
           อุทายีหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิไมไดปดบังไว   เธออยูปริวาสแลว  
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ควรมานัต    ไดตองอาบัติตัวหน่ึง   ในระหวาง   ชื่อสัญ- 
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว  เธอขอการชักเขาหา 
อาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ   สงฆไดชักภิกษุอุทายี 
เขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อ   
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไว   เธออยูปริวาสแลว 
ขอมานัต ๖  ราตรี     เพ่ืออาบัติ  ๓   ตัวกะสงฆ      สงฆ 
ไดใหมานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติ   ๓ ตัว     แกภิกษุอุทาย  
เธอกําลังประพฤติมานัต    ไดตองอาบัติวันหนึ่งในระหวาง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว  เธอขอการชัก 
เขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อสัญ-  
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ   สงฆไดชัก 
ภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบติั  วันหน่ึงในระหวาง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิไมไดปดบังไว   เธอขอมานัต  
๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ   สงฆไดใหมานตั  ๖ 
ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวแกภิกษุอุทายี    เธอประพฤติ 
มานัตแลว  ควรอัพภาน  ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไว    เธอขอการ  
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ชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง     ชือ่ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏิฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ   สงฆได 
ชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบติัเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงใน 
ระหวาง  ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไว   เธอ 
ขอมานัต ๖ ราตรี  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญ-  
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ไมไดปดบังไวกะสงฆ    สงฆไดให 
มานัต  ๖ ราตรี  เพ่ืออาบติัตัวหน่ึงในระหวาง  ชือ่สัญเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ    ไมไดปดบังไวแกภิกษุอุทายี    เธอ 
ประพฤติมานัตแลว   ขออัพภานกะสงฆ    ถาความพรอม 
พรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงอัพภานภิกษุอุทายี   นี้เปน 
ญัตติ 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษอุทุายีนี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว 
๕   วัน .... เธอประพฤติมานัตแลว  ขออัพภานกะสงฆ สงฆ 
อัพภานภิกษุอุทายี   การอัพภานภิกษุอุทายี   ชอบแกทาน 
ผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   ทาน 
ผูนั้นพึงพูด  
           ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งที่สอง.... 
           ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งที่สาม.... 
           ภิกษอุุทายี    อันสงฆอัพภานแลว     ชอบแกสงฆ   
เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรงความนี้ไว   อยางน้ี.  
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                                   สงฆใหปกขปรวิาส 
           [๔๑๕]   สมัยตอมา    ทานพระอุทายี    ตองอาบัติตัวหนึ่ง     ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๑  ปกษ   เธอแจงแกภิกษุทั้งหลายวาทาน 
ทั้งหลาย     ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบงั 
ไว ๑ ปกษ   ขาพเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร   ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้น 
แดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะเหตุนั้นแล 
สงฆจงใหปริวาส ๑ ปกษ    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปดบังไว ๑ ปกษ    แกภิกษุอุทายี. 
                                     วธิีใหปกขปรวิาส 
           [๔๑๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงใหอยางนี้     ภิกษุ 
อุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ     หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ไหวเทาภิกษุผูแก 
กวา    นั่งกระโหยงประคองอัญชลี    แลวกลาวคําขอ    วาดังน้ี :- 
                                   คําขอปกขปริวาส 
                       ทานเจาขา    ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง    ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๑  ปกษ   ทานเจาขา 
           ขาพเจาน้ันขอปรวิาส  ๑  ปกษ     เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง  ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว   ปกษ   กะสงฆ 
                       พึงขอแมครั้งท่ีสอง  พึงขอเเมครั้งท่ีสาม 
           [๔๑๗]   ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา    วาดังน้ี :-   
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                  กรรมวาจาใหปกขปริวาส 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษอุุทายีนี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว 
๑  ปกษ    เธอขอปริวาส ๑  ปกษ    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๑  ปกษกะสงฆ   ถาความ 
พรอมพรั่งของสงฆถึงทีแลว    สงฆพึงใหปริวาส  ๑  ปกษ  
เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
๑  ปกษ   แกภิกษุอุทาย    นี้เปนญัตติ                       
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษอุทุายีนี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
๑ ปกษ    เธอขอปริวาส   ปกษ    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว   ปกษกะสงฆ   สงฆ 
ไดใหปริวาส   ๑  ปกษ     เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสญัเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๑  ปกษ  แกภิกษุอุทายี   การ 
ใหปริวาส ๑  ปกษ    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว   ๑  ปกษ   แกภกิษุอุทายี   ชอบแก 
ทานผูใด    ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง    ไมชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงพูด  
           ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งที่สอง.... 
           ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งที่สาม....  
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                       ปริวาส  ๑  ปกษ   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไว ๑ ปกษ   สงฆใหแลวแกภิกษ ุ
           อุทายี    ชอบแกสงฆ    เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรงความ 
           นี้ไว   อยางน้ี. 
                              สงฆใหสโมธานปริวาส 
           [๔๑๘]  ทานพระอุทายีนั้น    กําลังอยูปริวาส    ไดตองอาบัติตัว 
หน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕  วัน    จึงแจง 
แกภิกษุทั้งหลายวา   ทานท้ังหลาย   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อสัญเจต-  
นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๑ ปกษ   ขาพเจาน้ันขอปริวาส  ๑  ปกษ    เพ่ือ 
อาบัติตัวหน่ึง     ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว ๑ ปกษ    กะสงฆ 
สงฆไดใหปริวาส  ๑ ปกษ    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฎฐิ 
ปดบังไว ๑ ปกษแกผมน้ัน    ขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส     ไดตองอาบัติตัว 
หน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว ๕ วัน     ขาพเจาจะ 
พึงปฏิบัติอยางไร  ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล   สงฆจงชักภิกษุอุทายี 
เขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ในระหวาง     ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕  วัน    แลวใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวย 
กัน.    
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                                 วิธีชกัเขาหาอาบติัเดิม 
           [๔๑๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แล  สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
อยางนี้    ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ   หมผาอุตราสงฆเฉวียงบา  ไหว 
เทาภิกษุผูแกกวา  นั่งกระโหยงประคองอัญชลี  แลวกลาวคําขอ   วาดังน้ี :- 
                                 คําขอมูลายปฏิกสัสนา 
                       ทานเจาขา     ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญั-   
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๑   ปกษ   ขาพเจาน้ันขอ 
           ปริวาส  ๑  ปกษ    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกก- 
           วิสัฏฐิ   ปดบังไว ๑ ปกษ    กะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส 
           ๑  ปกษ   เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
           ปดบังไว   ๑  ปกษ    แกขาพเจาน้ัน     ขาพเจาน้ันกําลังอยู 
           ปริวาส   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง     ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕ วัน    ทานเจาขา    ขาพเจา 
           นั้นขอการชักเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงใน 
           ระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวสิัฏฐิ    มีดบงัไว  ๕ วัน 
           กะสงฆ 
                       พึงขอแมครั้งท่ีสอง  พึงขอแมครั้งท่ีสาม. 
           [๔๒๐]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังน้ี :-  
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              กรรมวาจาใหมลูายปฏิกัสสนา 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษอุุทายีนี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว 
๑   ปกษ  เธอขอปริวาส  ๑  ปกษ    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ   
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว   ๑  ปกษกะสงฆ    สงฆ  
ไดใหปริวาส  ๑  ปกษ     เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสญัเจต-  
นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๑  ปกษ    แกภิกษุอุทายี   เธอ 
กําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วัน   เธอขอการชัก 
เขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบติัตัวหน่ึงในระหวาง     ชือ่สัญ- 
เจตนกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕  วันกะสงฆ   ถาความ 
พรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว     สงฆพึงชักภิกษุอทุายีเขาหา 
อาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วัน    นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาเจา   ภกิษุอุทายีนี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว 
๑  ปกษ   เธอขอปริวาส ๑  ปกษ    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ขอ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๑  ปกษกะสงฆ   สงฆ  
ไดใหปริวาส  ๑  ปกษ    เธออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสญัเจต-  
นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๑  ปกษ    แกภิกษุอุทายี   เธอ 
กําลังอยูปริวาส    ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อ  
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           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วัน  เธอขอการชัก 
           เขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญ-  
           เจตนิกาสุกวิสัฏฐิ  ปดบังไว  ๕ วันกะสงฆ   สงฆชักภิกษุ 
           อุทายีเขาหกอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕   วัน     การชักภิกษ ุ
           อุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕ วัน     ชอบแกทาน 
           ผูใดทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   ทาน 
           ผูนั้นพึงพูด 
                       ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งท่ีสอง.... 
                       ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งท่ีสาม.... 
                       ภิกษุอุทายี  อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว   เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปด 
           บังไว  ๕  วัน    ชอบแกสงฆเหตุนั้นจึงน่ิง    ขาพเจาทรง 
           ความนี้ไว   อยางนี้. 
                                     มโมธานปริวาส 
           [๔๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แล    สงฆพึงใหสโมธานปริวาส 
เพ่ืออาบัติตัวกอนอยางนี้     ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ     หมผาอุตรา 
สงคเฉวียงบา    ไหวเทาภิกษุผูแกกวา    นั่งกระโหยงประคองอัญชล ี  แลว 
กลาวคําขอ    วาดังน้ี :-  
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                                คําขอสโมธานปริวาส 
                  ทานเจาขา    ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชือ่สัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว  ๑  ปกษ  ขาพเจาน้ันขอปริวาส 
           ๑  ปกษ     เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
           ปดบังไว  ๑  ปกษ  กะสงฆ     สงฆไดใหปริวาส ๑   ปกษ  
           เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว 
           ๑  ปกษ   แกขาพเจาน้ัน     ขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส 
           ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
           ปดบังไว ๕  วัน    จึงขอการชักเขาหาอาบติัเดิม   เพ่ืออาบัติ 
           ตัวหนึ่งในระหวาง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบัง 
           ไว  ๕ วัน   กะสงฆ   สงฆไดชักขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติเดิม 
           เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
           ปดบังไว  ๕  วัน   ทานเจาขา   ขาพเจาน้ันขอปริวาสประ- 
           มวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง 
           ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕   วัน    กะสงฆ  
                  พึงขอแมครัง้ท่ีสอง    พึงขอแมครั้งท่ีสาม. 
           [๔๒๒]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังน้ี:-  
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               กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษอุทุายีนี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว 
๑  ปกษ    เธอขอปริวาส  ๑  ปกษ    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชือ่  
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๑  ปกษกะสงฆ    สงฆ 
ไดใหปริวาส  ๑  ปกษ     เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสญัเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว ๑  ปกษ    แกภิกษุอุทายี   เธอ 
กําลังอยูปริวาส  ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ชือ่สัญ- 
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕  วัน    เธอขอการชักเขาหา 
อาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕ วันกะสงฆ     สงฆไดชักภิกษ ุ
อุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕ วัน    เธอขอปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงใน 
ระหวาง    ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๕  วันกะ 
สงฆ      ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงให 
ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน  เพ่ืออาบัติตัว 
หน่ึงในระหวาง     ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไว 
๕ วัน    แกภกิษุอุทายีนี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา     ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษอุุทายีนี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง     ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  
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๑   ปกษ   เธอขอปริวาส  ๑  ปกษ    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๑ ปกษกะสงฆ    สงฆ  
ไดใหปริวาส ๑  ปกษ    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๑  ปกษ    แกภกิษุอุทายี   เธอกําลัง 
อยูปริวาส   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ      ปดบังไว  ๕  วัน     เธอขอการชักเขาหา 
อาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ชื่อสัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕  วันกะสงฆ     สงฆไดชักภิกษ ุ
อุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๕  วัน     เธอขอปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวหน่ึงกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง 
ในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕ วัน 
กะสงฆ    สงฆใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน 
เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ปดบังไว  ๕ วัน     แกภิกษุอุทายี    การใหปริวาสประมวล 
อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไว ๕  วัน    แกภิกษ ุ
อุทายี   ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบ 
แกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
           ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งที่สอง.... 
           ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งที่สาม....  
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                       ปริวาสประมวลอาบัติกอนเขาดวยกัน    เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปด 
           บังไว  ๕  วัน  สงฆใหแลวแกภิกษุอุทายี    ชอบแกสงฆ 
           เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรงความนี้ไว   อยางน้ี. 
           สงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลวใหสโมธานปริวาส 
           [๔๒๓]  ทานพระอุทายีนั้น   อยูปริวาสแลว   ควรมานตั    ไดตอง 
อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕  วัน 
จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา   ทานท้ังหลาย   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๑ ปกษ    ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลวควร 
มานัต     ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบัง 
ไว ๕  วัน     ขาพเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้น 
แตพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส วา    ดกูอนภิกษุทั้งหลา     เพราะเหตุนั้นแล 
สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕  วัน    แลวใหปริวาสประมวลอาบัติ 
ตัวกอนเขาดวยกัน. 
                                  วิธชีักเขาหาอาบัติเดิม 
           [๔๒๔ ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แล   สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
อยางนี้     ภิกษุอุทายีนั้น    พึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา....  
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                                 คําขอมูลายปฏิกสัสนา 
                       ทานเจาขา     ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง    ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๑  ปกษ .... 
           ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ 
จตุตถกรรมวาจาวา   ดังน้ี  :-                                                           
                          กรรมวาจาใหมูลายปฏิกัสสนา 
                       ทานเจาขา   ขอสงคจงฟงขาพเจา   ภิกษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๑ 
           ปกษ .... 
                       ภิกษุอุทายี   อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว  เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปด 
           บังไว  ๕ วัน    ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรง 
           ความนี้ไว   อยางนี้. 
                               วิธีใหสโมธานปริวาส 
           [๔๒๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แล    สงฆพึงใหปริวาสประมวล 
อาบัติตัวกอนเขาดวยกันอยางนี้    ภิกษุอุทายีนั้น     พึงเขาไปหาสงฆ    หม 
ผาอุตราสงคเฉวียงบา....  
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                                คําขอสโมธานปริวาส 
                       ทานเจาขา    ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญ- 
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไว  ๑   ปกษ .... 
           ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจา    วาดังน้ี :- 
                          กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษุอุทายีนี ้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๑    ปกษ.... 
                       ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน  เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปด 
           บังไว ๕ วัน   อันสงฆใหแลวแกภิกษุอุทายี   ชอบแกสงฆ 
           เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรงความนี้ไว   อยางน้ี. 
                        สงฆใหมานัตเพ่ืออาบัติ  ๓  ตัว 
           [๔๒๖]  พระอุทายีนั้น    อยูปริวาสแลว    จึงแจงแกภิกษุทั้งหลาย 
วา    ทานทั้งหลาย     ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิ- 
สัฏฐิ    ปดบงัไว  ๑  ปกษ....ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว    ขาพเจาจะพึง 
ปฏิบัติอยางไร    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ  
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ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล    สงฆจงใหมานัต  ๖ 
ราตรี    เพ่ืออาบัติ  ๓  ตัว     แกภิกษุอุทายี. 
                                        วิธีใหมานัต 
           [๔๒๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงใหอยางน้ี     ภิกษุ 
อุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา     ไหวเทาภิกษุผูแก 
กวา    นั่งกระโหยง    ประคองอัญชลี    แลวกลาวคําขอ    วาดังน้ี :- 
                                       คําขอมานัต 
                       ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญ- 
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๑  ปกษ ...... .ทานเจาขา 
           ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว   ขอมานัต  ๖  ราตรี   เพ่ืออาบัติ   
           ๓  ตัวกะสงฆ    
                       พึงขอแมครั้งท่ีสอง   พึงขอแมครั้งที่สาม. 
           [๔๒๘]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบ 
ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา    วาดังน้ี:- 
                                  กรรมวาจาใหมานัต 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว 
           ๑  ปกษ ....เธออยูปริวาสแลว    ขอมานัต   ๖ ราตรี    เพ่ือ  
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           อาบัติ  ๓ ตัวกะสงฆ   ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ี 
           แลว    สงฆพึงใหมานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบติั ๓  ตัวแก 
           ภิกษอุุทายี    นี้เปนญัตติ 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุอุทายีนี้  
           ตองอาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๑ ปกษ ....เธออยูปริวาสแลว    ขอมานัต  ๖  ราตรี    เพ่ือ 
           อาบัติ   ๓ ตัวกะสงฆ  สงฆใหมานัต ๖ ราตรี   เพ่ืออาบติั 
           ๓  ตัวแกภิกษุอุทายี    การใหมานัต  ๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติ 
           ๓  ตัวแกภิกษุอุทายี   ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปน 
           ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด 
                       ขาพเจากลาวความน้ี    แมครั้งท่ีสอง.... 
                       ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งท่ีสาม.... 
                       มานัต ๖ ราตรี  เพ่ืออาบติั ๓ ตัว   อันสงฆให 
           แลวแกภิกษุอุทายี    ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจงึน่ิง  ขาพเจา 
           ทรงความน้ีไว   อยางน้ี. 
                  กาํลังประพฤติมานัตตองอาบัติอีก 
           [๔๒๙]  พระอุทายีนั้น    กําลังประพฤติมานัต      ตองอาบัติ 
ตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕  วัน    จึง 
แจงแกภิกษุทั้งหลายวา    ทานทั้งหลาย    ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว ๑ ปกษ.... ขาพเจานั้นกําลังประพฤติ  
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มานัต   ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบงั 
ไว  ๕  วัน    ขาพเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร   ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้น  
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล 
สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕  วัน    แลวใหปริวาสประมวลอาบัติ 
ตัวกอนเขาดวยกัน     แลวใหมานัต  ๖  ราตรี. 
                                 วิธีชกัเขาหาอาบติัเดิม 
           [๔๓๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล      สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
อยางนี้     ภิกษุอุทายีนั้น    พึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงฆเฉวียงบา.... 
                                คําขอมูลายปฏิกสัสนา 
                       ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชือ่สัญ- 
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๑  ปกษ ....                    
                           กรรมวาจาใหมูลายปฏิกัสสนา 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุอุทายีนี้  
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๑  ปกษ.... 
                       ภิกษุอุทายี    อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว   เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปด  
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           บังไว  ๕  วัน    ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรง 
           ความนี้ไว   อยางนี้. 
                                 วิธีใหสโมธานปริวาส 
           [๔๓๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แล    สงฆพึงใหปริวาสประมวล 
อาบัติตัวกอนเขาดวยกันอยางนี้    ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ    หมผา 
อุตราสงคเฉวียงบา.... 
                                คําขอสโมธานปริวาส 
                       ทานเจาขา    ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง   ชือ่สัญ-  
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๑ ปกษ....                    
                          กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๑  ปกษ .... 
                       ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน   เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปด 
           บังไว  ๕ วัน    อันสงฆใหแลวแกภิกษุอุทายี  ชอบแกสงฆ 
           เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรงความนี้ไว   อยางน้ี.  
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                                       วิธีใหมานัต 
           [๔๓๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงใหมานัต  ๖  ราตร ี
อยางนี้    ภิกษุอุทายีนั้น    พึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา....     
                                       คําขอมานัต 
                       ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชือ่สัญ-  
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๑ ปกษ....                     
           ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
กรรมวาจา     วาดังน้ี:- 
                                 กรรมวาจาใหมานัต 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๑ ปกษ.... 
                       มานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง 
           ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วนั    สงฆใหแลว 
           แกภิกษุอุทายี   ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรง 
           ความนี้ไว   อยางนี้. 
                               พระอทุายีตองอันตราบัติ 
           [๔๓๓]  พระอุทายีนั้น    ประพฤติมานัตแลว    ควรอัพภาน   ได 
ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว๕ วัน  
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จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา   ทานท้ังหลาย   ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง   ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๑ ปกษ.... ขาพเจานั้นประพฤติมานัตแลว 
ควรอัพภาน    ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
ปดบังไว ๕ วัน     ขาพเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะ 
เหตุนั้นแล    สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหวาง    ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว ๕ วัน    แลวใหปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    แลวใหมานัต ๖ ราตรี. 
                                  วิธชีักเขาหาอาบัติเดิม 
           [๔๓๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
อยางนี้    ภิกษุอุทายีนั้น  พึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา.... 
                                 คําขอมูลายปฏิบติักัสสนา         
                       ทานเจาขา  ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง   ชือ่สัญ- 
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๑  ปกษ.... 
           ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ-  
กรรมวาจา    วาดังน้ี :-  
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                          กรรมวาจาใหมูลายปฏิกัสสนา 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษุอุทายีนี ้
           ตองอาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๑   ปกษ .... 
                       มานัต ๖ ราตรี  เพ่ืออาบติัตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วัน    สงฆใหแลวแก 
           ภิกษอุุทายี   ชอบแกสงฆเหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรงความ 
           นี้ไว   อยางน้ี. 
                                 วิธีใหสโมธานปริวาส 
           [๔๓๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงใหปริวาสประมวล 
อาบัติตัวกอนเขาดวยกันอยางนี้    ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ    หมผา 
อุตราสงคเฉวียงบา..... 
                               คําขอสโมธานปริวาส 
                       ทานเจาขา    ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญ- 
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๑  ปกษ....                    
                       ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถพึงประกาศใหสงฆทราบ 
           ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังน้ี  :-  
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                                 กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส 
                       ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ      ปดบังไว 
           ๑  ปกษ .... 
                       ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน  เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด 
           บังไว  ๕  วัน     สงฆใหแลวแกภิกษุอุทายี    ชอบแกสงฆ  
           เหตุนั้นจึงน่ิง    ขาพเจาทรงความน้ีไว   อยางน้ี. 
                                         วิธีใหมานัต 
           [๔๓๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงใหมานัต  ๖  ราตร ี
อยางนี้     ภิกษุอุทายีนั้น    พึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา..... 
                                        คําขอมานัต 
                       ทานเจาขา    ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญ-  
        เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว   ๑  ปกษ  
                       ภิกษุผูฉลาด   ผูสามาร    พึงประกาศใหสงฆ   
        ทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา   วาดังน้ี :-  
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                                 กรรมวาจาใหมานัต 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษุอุทายีนี ้
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๑  ปกษ.... 
                       มานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ชือ่ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๕  วัน    สงฆใหแลวแก 
           ภิกษอุุทายีชอบแกสงฆ    เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรงความ 
           นี้ไว   อยางน้ี. 
                                         สงฆอัพภาน 
           [๔๓๗]   พระอุทายีนั้น     ประพฤติมานัตแลว     จึงแจงแกภิกษุ 
ทั้งหลายวา    ทานทั้งหลาย     ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง    ชื่อสัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว  ๑ ปกษ....   ขาพเจาน้ันประพฤติมานัตแลว   ขาพเจา 
จะพึงปฏิบัติอยางไร    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค 
เจา ๆ ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะเหตุนั้นแล    สงฆจงอัพภาน 
ภิกษุอุทายี. 
                                         วิธีอัพภาน 
           [๔๓๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงอัพภานอยางนี้ 
ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ไหวเทาภิกษุ 
ผูแกกวา    นัง่กระโหยงประคองอัญชลีแลวกลาวคําขอ   วาดังน้ี :-    
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                          คําขออัพภาน 
           ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง   ชือ่สัญ- 
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบงัไว  ๑  ปกษ    ขาพเจาน้ันขอ 
ปริวาส ๑  ปกษ   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิ   ปดบงัไว  ๑  ปกษ     กะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส 
๑  ปกษ    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ปดบังไว  ๑  ปกษ   แกขาพเจาน้ัน     ขาพเจาน้ันกําลังอยู 
ปริวาส   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสญัเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว   ๑  วัน    จงึขอการชักเขาหา 
อาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วันกะสงฆ   สงฆไดชักขาพเจา 
นั้นเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชือ่ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วัน     ขาพเจาน้ัน 
ขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตัว 
หน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบงัไว   ๕ 
วันกะสงฆ   สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา 
ดวยกัน    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชือ่สัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕ วัน    แกขาพเจาน้ัน    ขาพเจา 
นั้นอยูปริวาสแลว   ควรมานัต   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงใน 
ระหวาง  ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๕ วัน   จึง 
ขอการชักเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบติัตัวหน่ึงในระหวาง  
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ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕  วันกะสงฆ   สงฆ  
ไดชักขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงใน 
ระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๕  วัน 
ขาพเจาน้ันขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน 
เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ปดบังไว  ๕  วันกะสงฆ  สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติ 
ตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วัน    แกขาพเจาน้ัน 
ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลวจงขอมานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติ 
๓ ตัวกะสงฆ  สงฆไดใหมานัต  ๖ ราตรี  เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว 
แกขาพเจาน้ัน   ขาพเจาน้ันกําลังประพฤติมานัต    ไดตอง 
อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปด 
บังไว  ๕ วัน     จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติ 
ตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
๕ วัน กะสงฆ  สงฆไดชกัขาพเจาน้ันเขาหาอาบัติเดิม 
เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ปดบังไว  ๕  วัน    ขาพเจาน้ันขอปริวาสประมวลอาบัติตัว 
กอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญ- 
เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบงัไว  ๕  วันกะสงฆ   สงฆไดให 
ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน     เพ่ืออาบัติตัว 
หน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบงัไว    
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วัน  แกขาพเจาน้ัน  ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว  ขอมานัต 
๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชือ่สัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วันกะสงฆ   สงฆไดใหนานัต ๖ 
ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิ   ปดบงัไว  ๕  วัน    แกขาพเจาน้ัน   ขาพเจาน้ัน 
ประพฤติมานัตแลว   ควรอัพภานได  ตองอาบัติตัวหน่ึง 
ในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕ วัน 
จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบติัตัวหน่ึงในระหวาง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว ๕  วันกะสงฆ   สงฆ 
ไดชักขาพเจาน้ันหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงใน 
ระหวาง    ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว ๕  วัน 
ขาพเจาน้ันไดขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน 
เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   
ปดบังไว  ๕ วันกะสงฆ    สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติ 
ตัวกอนเขาดวยกัน   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๕  วัน    แกขาพเจาน้ัน 
ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว   ขอมานัต  ๖ ราตรี  เพ่ืออาบัติ 
ตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
๕ วันกะสงฆ    สงฆไดใหนานัต  ๖  ราตรี  เพ่ืออาบัติตัว 
หน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบงัไว  ๕  
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           วัน     แกขาพเจาน้ัน    ทานเจาขา     ขาพเจาน้ันประพฤติ 
           มานตัแลว  ขออพัภานกะสงฆ  
                       พึงขอแมครั้งท่ีสอง   พึงขอแมครั้งที่สาม. 
           [๔๓๙]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา    วาดังน้ี :- 
                                   กรรมวาจาอัพภาน 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุอุทายีนี้ 
           ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
           ๑  ปกษ  เธอขอปรวิาส  ๑   ปกษ    เพ่ืออาบติัตัวหน่ึง  ชือ่ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๑  ปกษกะสงฆ   สงฆ   
           ไดใหปริวาส  ๑  ปกษ   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ชื่อสัญเจต- 
           นิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไว ๑  ปกษ   แกภิกษุอุทายี   เธอ 
           กําลังอยูปริวาส   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อ 
           สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว ๕  วัน    เธอขอการชัก 
           เขาหาอาบัติเดิมเพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญ- 
           เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว  ๕ วันกะสงฆ   สงฆไดชัก 
           ภิกษอุุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง 
           ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว  ๕  วนั   เธอขอปริวาส 
           ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งใน 
           ระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบงัไว  ๕ วันกะ  
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สงฆ   สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน 
เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง     ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ปดบังไว  ๕  วัน   แกภกิษุอุทายี    เธออยูปริวาสแลว   ควร 
มานัต  ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕  วัน     เธอขอการชักเขาหาอาบัติ 
เดิมเพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิ   ปดบงัไว   ๕  วัน กะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขา 
หาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง   ชื่อสัญเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕ วัน   เธอขอปริวาสประมวล  
อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน     เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว   ๕ วัน กะสงฆ   สงฆ  
ไดใหปริวาสประมวลอาติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติ  
ตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว 
๕   วัน     แกภิกษุอุทายี    เธออยูปริวาสแลว    ขอมานัต  ๖ 
ราตรี       เพ่ืออาบัติ ๓  วนักะสงฆ    สงฆไดใหมานัต 
๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติ  ๓  ตัวแกภิกษุอทุายี    เธอกําลงประ- 
พฤติมานัต  ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ชื่อสญัเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไว   ๕  วัน     เธอขอการชักเขาหา 
อาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว   ๕  วันกะสงฆ      สงฆไดชักภิกษ ุ
อุทายีเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ชื่อ  
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สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วัน    เธอขอปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงใน 
ระหวาง     ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕  วันกะ- 
สงฆ   สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน 
เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว   ๕ วัน แกภกิษอุุทายี    เธออยูปริวาสแลว  ขอ 
มานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชื่อสัญเจต- 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕  วัน กะสงฆ    สงฆไดใหมานัต 
๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   ชือ่สัญเจตนิกา- 
สุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕   วันแกภิกษอุุทายี    เธอประพฤติ 
มานัตแลว  ควรอัพภาน   ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว  ๕   วัน   เธอขอการชัก  
เขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบติัตัวหน่ึงในระหวาง  ชือ่สัญเจต-  
นิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕   วันกะสงฆ   สงฆไดชักภิกษ ุ
อุทายีเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   ปดบังไว  ๕  วัน     เธอขอปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน      เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงใน 
ระหวาง     ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไว  ๕ วัน 
กะสงฆ    สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวย 
กัน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อสัญเจตนิกาสุกก-  
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วิสัฏฐิ  ปดบังไว  ๕  วัน    แกภกิษุอุทายี  เธออยูปริวาสแลว 
ขอมานัต  ๖ ราตรี     เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง     ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว  ๕ วันกะสงฆ     สงฆ 
ไดใหมานัต  ๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง    ชื่อ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ     ปดบังไว  ๕  วัน     แกภิกษุอุทายี  
เธอประพฤติมานัตแลว   ขออัพภานกะสงฆ      ถาความ 
พรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว     สงฆพึงอัพภานภิกษุอุทายี 
นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษอุุทายีนี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง   ชื่อสญัเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    ปดบังไว 
๑ ปกษ ....เธอประพฤติมานัตแลว       ขออัพภานกะสงฆ 
สงฆอัพภานภิกษุอุทายี   การอัพภานภิกษุอุทายี   ชอบแก 
ทานผูใด    ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง    ไมชอบแกทานผูใด 
ทานผูนั้นพึงพูด 
           ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งที่สอง.... 
           ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม.... 
           ภิกษอุุทายี     อันสงฆอัพภานแลว    ชอบแกสงฆ 
เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไว  อยางน้ี. 
                   อาบัติสุกกวิสัฏฐิ  จบ  
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                                   อัคฆสโมธานปริวาส 
           [๔๔๐]  ก็โดยสมัยนั้นแล   ภิกษุรูปหน่ึงตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย  
ตัว    คือ    อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว  ๑  วัน    อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว  ๒  วัน 
อาบัติตัวหน่ึงปดบังไว  ๓  วัน     อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว  ๔ วัน   อาบัติตัว- 
หน่ึงปดบังไว ๕ วัน    อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๖ วัน     อาบัติตัวหนึ่งปด 
บังไว ๗ วัน      อาบัติตัวหน่ึงปดบังไว ๘  วัน     อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว 
๙   วัน     อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว   ๑๐  วัน    เธอจึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา 
ทานท้ังหลาย    ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    คือ   อาบัติตัวหน่ึง 
ปดบังไว  ๑ วัน....อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑๐ วัน    ขาพเจาจะพึงปฏิบัติ 
อยางไร    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล 
สงฆจงใหปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว ๑๐ วัน       เพ่ือ 
อาบัติเหลาน้ัน  แกภิกษุนัน้.  
                             วิธีใหอคัฆสโมธานปริวาส 
           [๔๔๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เเล สงฆพึงใหอยางนี้   ภิกษุนั้น 
พึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ไหวเทาภิกษุผูแกกวา     นั่ง 
กระโหยงประคองอัญชลี   แลวกลาวคําขอ   วาดังน้ี:- 
                                    คําขออัคฆสโมธานปริวาส 
                  ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  คือ 
           อาบัติตัวหน่ึงปดบังไว    ๑   วัน ......อาบัติตัวหน่ึงปดบังไว  
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           ๑๐  วนั   ทานเจาขาขาพเจาน้ันขอปริวาสประมวลกันโดย 
           คาแหงอาบัติที่ปดบังไว  ๑ วัน    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ   
                       พึงขอแมครั้งท่ีสอง  พึงขอแมครั้งท่ีสาม. 
           [๔๔๒]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ     พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังน้ี  :- 
                       กรรมวาจาใหอัคฆสโมธานปริวาส 
                       ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุมีชื่อนีรู้ปน้ี 
           ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    คือ   อาบัติตัวหน่ึงปดบัง 
           ไว  ๑ วัน ...  อาบัติตัวหน่ึงปดบังไว   ๑  วัน   เธอขอปริวาส 
           ประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว ๑๐ วัน   เพ่ืออาบัติ  
           เหลาน้ันกะสงฆ      ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว 
           สงฆพึงใหปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว 
           ๑๐ วนั   เพ่ืออาบติัเหลาน้ัน  แกภิกษุมีชื่อ  นี้เปนญัตติ 
                       ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุมีชื่อนีรู้ปน้ี 
           ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว   คือ  อาบัติตัวหน่ึง  ปดบงั 
           ไว  ๑  วัน ....อาบัติตัวหน่ึงปดบังไว  ๑๐ วัน    เธอขอปริวาส 
           ประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว ๑๐ วัน  เพ่ืออาบติั 
           เหลาน้ันกะสงฆ    สงฆใหปริวาสประมวลกนัโดยคาแหง 
           อาบัติที่ปดบังไว   ๑๐ วัน    เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน   แกภิกษุมี  
           ชื่อนี้   การใหปริวาสประมวลกนัโดยคาแหงอาบัติที่ปดบัง  
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           ไว ๑๐ วัน     เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกภิกษุมชีื่อนี้    ชอบแก 
           ทานผูใด    ทานผูนั้นพึงเปนนิ่ง    ไมชอบแกทานผูใด 
           ทานผูนั้นพึงพูด 
                       ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งท่ีสอง.... 
                       ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งท่ีสาม.... 
                       ปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว  ๑๐ 
           วัน    เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน      อนัสงฆใหแลวแกภิกษุมชีือ่นี้ 
           ชอบแกสงฆ     เหตุนั้นจึงน่ิง     ขาพเจาทรงความนี้ไว 
           อยางน้ี. 
                                    อคัฆสโมธานปริวาส 
           [๔๔๓]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ภิกษุรูปหน่ึงตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัวคือ   อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑ วัน    อาบัติ  ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ วัน 
อาบัติ ๓ ดวย    ปดบังไว ๓ วัน  อาบัติ ๔ ตัว    ปดบังไว ๔ วัน   อาบัติ 
๕ ตัว   ปดบงัไว ๕ วัน   อาบัติ  ๖ ตัว   ปดบังไว ๖ วัน   อาบัติ ๗ ตัว 
ปดบังไว ๗ วัน  อาบัติ ๘ ตัว   ปดบังไว ๘ วัน   อาบติั ๙ ตัว   ปดบัง 
ไว ๙ วัน   อาบัติ  ๑๐ ตัว ปดบังไว  ๑๐ วัน   เธอจึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา 
ทานท้ังหลาย    ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  คือ    อาบัติตัวหน่ึง 
ปดบังไว  ๑ วัน ....     อาบัติ  ๑๐ ตัว    ปดบังไว ๑๐ วัน      ขาพเจาจะพึง 
ปฏิบัติอยางไร    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแล  สงฆจงใหปริวาสประมวล 
กันโดยคาเเหงอาบัติที่ปดบังไวนานกวาทุกตัว  เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน   แกภิกษุ 
นั้น.  
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                              วิธใีหอัคฆสโมธานปริวาส 
           [๔๔๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้    ภิกษุนั้นพึง 
เขาไปหาสงฆ   หมผาอุตราสงคเฉวียงบา   ไหวเทาภิกษุผูแกกวา    นั่งกระ- 
โหยงประคองอัญชลี    แลวกลาวคําขอ  วาดังน้ี:- 
                               คําขออัคฆสโมธานปริวาส 
                       ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
           คืออาบัติตัวหน่ึงปดบังไว ๑  วนั ....  อาบัติ  ๑๐  ตัว  ปดบังไว 
           ๑๐  วนั     ทานเจาขา   ขาพเจานั้น    ขอปรวิาสประมวล  
           กันโดยคาแหงอาบัติที่ปดไวนานกวาทุกตัว      เพ่ืออาบัติ 
           เหลาน้ันกะสงฆ 
                       พึงขอแมครั้งท่ีสอง  พึงขอแมครั้งท่ีสาม. 
           [๔๔๕]     ภิกษุผูฉลาด     ผูสามารถ     พึงประกาศใหสงฆทราบ 
ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังน้ี :- 
                        กรรมวาจาใหอัคฆสโมธานปริวาส 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษมุีชื่อนี ้
           รูปน้ี   ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว   คือ  อาบัติตัวหน่ึง 
           ปดบังไว ๑  วัน ....อาบัติ  ๑๐  ตัว  ปดบังไว ๑๐ วัน   เธอขอ 
           ปริวาสประมวลกนัโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไวนานกวาทุก  
           ตัว   เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ    ถาความพรอมพรั่งของ  
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สงฆถึงท่ีแลว    สงฆพึงใหปริวาสประมวลกันโดยคาแหง 
อาบัติที่ปดบังไวนานกวาทุกตัว   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน      แก 
ภิกษุมีชื่อนี ้ นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษมุีชือ่นี้รูปนี้ 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    คือ   อาบัติตัวหน่ึงปดบัง 
ไว ๑ วัน ....อาบัติ   ๑๐ ตัว   ปดบังไว  ๑๐ วัน   เธอขอปริวาส 
ประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไวนานกวาทุกตัว 
เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ   สงฆใหปริวาสประมวลกันโดย 
คาแหงอาบัติที่ปดบังไวนานกวาทุกตัว   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
แกภิกษุมชีื่อนี้      การใหปริวาสประมวลกันโดยคาแหง 
อาบัติที่ปดบังไวนานกวาทุกตัว  เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกภิกษ ุ
มีชื่อนี้  ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบ 
แกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
           ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งที่สอง ....  
           ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งที่สาม .....   
           ปริวาสประมวลกนัโดยคาแหงอาบัติ      ที่ปดบังไว 
นานกวาทุกตัว    เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน     อันสงฆใหแลวแก 
ภิกษุมีชื่อนี ้  ชอบแกสงฆ    เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรง 
ความนี้ไว  อยางน้ี.  
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                                    ปริวาส ๒ เดือน  
           [๔๔๖]   ก็โดยสมัยนั้นแล    ภิกษุรูปหน่ึงตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ 
ตัว    ปดบังไว  ๒ เดือน    เธอคิดวา    เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
ปดบังไว  ๒  เดือน    ไฉนหนอ    เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน    เพ่ือ 
อาบัติตัวหน่ึง   ปดบังไว ๒  เดือนกะสงฆ   เธอจึงขอปริวาส ๒ เดือน 
เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ปดบงัไว ๒ เดือนกะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน 
เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ปดบงัไว ๒ เดือนแกเธอ    เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส 
คิดละอายใจวา    เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว      ปดบังไว  ๒ เดือน 
เรานั้นคิดวา    เราตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน  ไฉน 
หนอ  เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ปดบังไว ๒ เดือน 
กะสงฆ    จึงขอปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ปดบังไว ๒ เดือน 
กะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ปดบังไว ๒ 
เดือนแกเราน้ัน    เมื่อเรานั้นกําลังอยูปริวาส    ติดละอายใจวา   ไฉนหนอ 
เราพึงขอปริวาส  ๒  เดือน    เพ่ืออาบัติแมนอกนี้     ปดบังไว  ๒  เดือนกะ 
สงฆ    เธอไดแจงแกภิกษุทั้งหลายวา    ทานท้ังหลาย     ขาพเจาตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน   ขาพเจาน้ันไดคิดวา   เราแลตอง 
อาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว  ปดบังไว ๒ เดือน  ไฉนหนอ  เราพึงขอปริวาส 
๒ เดือน    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ปดบงัไว ๒ เดือนกะสงฆ   ขาพเจาน้ันจึง 
ขอปริวาส ๒ เดือน  เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง  ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ   สงฆ 
ไดใหปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ปดบังไว  ๒  เดือนแกขาพเจา 
นั้น    เมื่อขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส    คิดละอายใจวา    เราแลตองอาบัติ  
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สังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒  เดือน    เรานั้นไดคิดวา    เราแลตอง 
อาบัติสังฆาทิเสส  ๒  ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน    ไฉนหนอ    เราพึงขอ 
ปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  ขาพเจา 
นั้นจึงขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ปดบังไว ๒  เดือนกะสงฆ 
สงฆไดใหปริวาส  ๒  เดอืน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ปดบังไว  ๒  เดือนแก 
ขาพเจาน้ัน    เม่ือขาพเจานั้นกําลังอยูปริวาส    คิดละอายใจวา   ไฉนหนอ 
เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติแมนอกนี้   ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
ดังน้ี     ขาพเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร    ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรือ่งนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล 
สงฆจงใหปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติแมนอกนี้     ปดบังไว ๒ เดือน 
แกภิกษุนั้น. 
                               วิธีใหปริวาส  ๒  เดือน 
           [๔๔๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงใหอยางน้ี    ภิกษุ 
นั้นพึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ไหวเทาภิกษุผูแกกวา 
นั่งกระโหยงประคองอัญชล ี   แลวกลาวคําขอ    วาดังน้ี:- 
                                คําขอปริวาส  ๒  เดือน 
                       ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
           ปดบังไว ๒ เดือน   ขาพเจาน้ันไดคิดวา  เราแลตองอาบัติ 
           สังฆาทิเสส  ๒  ตัว   ปดบังไว ๒ เดือน   ไฉนหนอ   เรา  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 359 

           พึงขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ปดบังไว  ๒ 
           เดือนกะสงฆ    ขาพเจาน้ันจึงขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ือ 
           อาบัติตัวหน่ึง   ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ    สงฆไดให 
           ปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ปดบังไว ๒ เดือน 
           แกขาพเจาน้ัน   เมือ่ขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส   คิด 
           ละอายใจวา  เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว   ปดบงัไว 
           ๒ เดือน   เรานั้นไดคิดวา   เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส 
           ๒  ตัว  ปดบังไว ๒ เดือน   ไฉนหนอ   เราพึงขอปริวาส  
           ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
           ดังน้ี   ขาพเจาน้ัน ไดขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติตัว 
           หน่ึง   ปดบังไว  ๒ เดือนกะสงฆ   สงฆไดใหปริวาส ๒ 
           เดือน  เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง  ปดบงัไว ๒ เดือน   แกขาพเจา 
           นั้น   เมื่อขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส   คิดละอายใจวา 
           ไฉนหนอ   เราพึงขอปริวาส  ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติแมนอก 
           นี้   ปดบังไว  ๒ เดือนกะสงฆ   ทานเจาขา   ขาพเจาน้ัน 
           ขอปรวิาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติแมนอกนี้   ปดบังไว ๒ 
           เดือนกะสงฆ 
                       พึงขอแมครั้งท่ีสอง   พึงขอแมครั้งที่สาม. 
           [๔๔๘]     ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบ 
ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา    วาดังน้ี:-  
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              กรรมวาจาใหปรวิาส  ๒  เดือน 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษมุชีื่อนี้ 
รูปน้ี  ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว    ปดบังไว  ๒ เดือน 
เธอไดคิดวา   เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบัง 
ไว ๒ เดือน  ไฉนหนอ  เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน  เพ่ือ 
อาบัติตัวหน่ึง    ปดบังไว ๒  เดือนกะสงฆ    เธอจงึขอ 
ปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ปดบังไว ๒ เดือน 
กะสงฆ   สงฆไดใหปริวาส  ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง 
ปดบังไว  ๒  เดือนแตเธอ   เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส  คิด 
ละอายใจวา   เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบัง 
ไว ๒ เดือน   เรานั้นไดคิดวา   เราแลตองอาบัติสังฆา- 
ทิเสส  ๒  ตัว   ปดบังไว ๒ เดือนไฉนหนอ   เราพึงขอ 
ปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ปดบังไว ๒ เดือน 
กะสงฆ  ดังน้ี  ขาพเจาน้ันจึงขอปริวาส ๒ เดือน  เพ่ือ 
อาบัติตัวหน่ึง   ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ    สงฆไดให 
ปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง   ปดบังไว ๒ เดือน 
แกขาพเจาน้ัน  เมื่อขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส  คิดละอาย 
ใจวา   ไฉนหนอ   เราพึงขอปริวาส ๒  เดือน   เพ่ืออาบัติ 
แมนอกนี้  ปดบังไว  ๒  เดือนกะสงฆ    เธอขอปริวาส    
เดือน   เพ่ืออาบัติแมนอกนี้   ปดบังไว  ๒ เดือนกะสงฆ   
ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว    สงฆพึงใหปริวาส  
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๒ เดือน   เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี   ปดบังไว ๒ เดือน    แก 
ภิกษุมีชื่อนี ้ นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภกิษุนี้มชีื่อนี้ 
รูปน้ี   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน 
เธอไดคิดวา   เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   ปดบัง 
ไว   ๒  เดือน  ไฉนหนอ   เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน  เพ่ือ 
อาบัติตัวหน่ึง   ปดบังไว  ๒ เดือนกะสงฆ    เธอจงึขอ 
ปริวาส ๒  เดือน   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ปดบังไว  ๒  เดือน 
กะสงฆ   สงฆไดใหปริวาส  ๒  เดือน   เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
ปดบังไว  ๒ เดือนแกเธอ   เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส   คิด 
ละอายใจวา   เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว   ปดบัง 
ไว ๒ เดือน   เรานั้นคิดวา   เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส 
๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน  ไฉนหนอ   เราพึงขอปริวาส 
๒ เดือน   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง   ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
ขาพเจาน้ันจึงขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ปด 
บังไว ๒ เดือนกะสงฆ  สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน  เพ่ือ 
อาบัติตัวหน่ึง   ปดบังไว  ๒ เดือน   แกขาพเจาน้ัน 
เมื่อขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส    คิดละอายใจวา   ไฉน 
หนอ   เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี 
ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ   ดังน้ี  เธอขอปริวาส ๒ เดือน 
เพ่ืออาบัติแมนอกนี้   ปดบังไว  ๒  เดือนกะสงฆ   สงฆให  
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           ปริวาส  ๒   เดือน  เพ่ืออาบัติแมนอกนี้  ปดบังไว ๒ เดือน 
           แกภิกษุมีชื่อนี ้  การใหปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติแม 
           นอกนี้   ปดบังไว   ๒  เดือนแกภิกษุมีชื่อนี ้ ชอบแกทาน 
           ผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทาน 
           ผูนั้นพึงพูด 
                       ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งท่ีสอง 
                       ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งท่ีสาม 
                       ปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติแมนอกนี้   ปดบังไว 
           ๒ เดือน  อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี ้  ชอบแกสงฆ  
           เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรงความนี้ไว   อยางน้ี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัตินั้นแลว อยูปริวาส 
๒ เดือน.    
                            อยูปริวาส ๒ เดือน 
           [๔๔๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว     ปดบังไว ๒ เดือน    เธอคิดอยางนี้วา    เราแลตอง 
อาบัติสังฆาทิเสส  ๒  ตัว    ปดบังไว ๒  เดือน    ไฉนหนอ    เราพึงขอ 
ปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง    ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ    เธอ 
จึงขอปริวาส ๒  เดือน    เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ปดบงัไว ๒ เดือนกะสงฆ 
สงฆใหปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติดวยหน่ึง    ปดบังไว  ๒  เดือนแกเธอ 
เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส    คิดละอายใจวา     เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒  
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ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน    เรานั้นคิดวา    เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ 
ตัว    ปดบังไว  ๒  เดือน    ไฉนหนอ    เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน    เพ่ือ 
อาบัติตัวหน่ึง    ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ   เรานั้นไดขอปริวาส ๒ เดือน 
เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง  ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ   สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน 
เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง    ปดบงัไว  ๒  เดือนแกเรานั้น    เมื่อเรานั้นกําลังอยู 
ปริวาส    คิดละอายใจวา    ไฉนหนอ    เราพึงขอปริวาส  ๒  เดือน  เพ่ือ 
อาบัติแมนอกนี้ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ    เธอจึงขอปริวาส ๒ เดือน 
เพ่ืออาบัติแมนอกน้ีปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ    สงฆใหปริวาส ๒ เดือน 
เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี    ปดบังไว    เดือนแกเธอ    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัตินั้น    แลวอยูปริวาส ๒ เดือน. 
           [๔๕๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน   คือ   อาบติัตัวหนึ่งรู    อาบัติ 
ตัวหนึ่งไมรู   เธอขอปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติตัวท่ีเธอรู    ปดบังไว ๒ 
เดือนกะสงฆ   สงฆใหปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัตินั้นปดบังไว ๒ เดือน 
แกเธอ     เธอกําลังอยูปริวาส     รูอาบติัแมนอกน้ี     เธอคิดอยางนี้วา    เรา 
แลตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว   ปดบังไว ๒ เดือน   คือ   อาบัติตัวหนึ่งรู 
อาบัติตัวหน่ึงไมรู    จึงขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติตัวท่ีรู     ปดบังไว 
๒ เดือนกะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัตินั้น   ปดบังไว 
๒ เดือน  แกเรานั้น   เรานั้นกําลังอยูปริวาสรูอาบัติแมนอกนี้     ไฉนหนอ 
เราพึงขอปริวาส ๒  เดือน    เมื่ออาบัติแมนอกนี้    ปดบังไว  ๒  เดือน 
กะสงฆ   เธอจึงขอปริวาส  ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี     ปดบังไว ๒  
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เดือนกะสงฆ    สงฆใหปริวาส  ๒ เดือน  เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี    ปดบังไว   
เดือนแกเธอ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัตินั้น    แลว 
อยูปริวาส ๒ เดือน  
           [๔๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว  ๒ เดือน    คือ    อาบัติตัวหนึ่งระลึกได 
อาบัติตัวหน่ึงระลึกไมได    เธอขอปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติตัวที่ระลึก 
ได   ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ   สงฆใหปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัตินั้น 
ปดบังไว ๒  เดือนแกเธอ    เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส    ระลึกอาบัติแมนอก 
นี้ได    เธอคิดอยางนี้วา    เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว 
๒ เดือน    คือ    อาบัติตัวหน่ึงระลึกได    อาบัติตัวหนึ่งระลึกไมได    เรา 
นั้นไดขอปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติที่ระลึกได    ปดบังไว  ๒  เดือนกะ 
สงฆ    สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัตินั้น    ปดบังไว  ๒  เดือน 
แกเรานั้น     เรานั้นกําลังอยูปริวาส    ระลึกอาบัติแมนอกนี้ได    ไฉนหนอ 
เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติแมนอกนี้     ปดบังไว ๒ เดือนกะ- 
สงฆ    เธอจึงขอปริวาส  ๒  เดือน    เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี     ปดบังไว  ๒ 
เดือนกะสงฆ   สงฆใหปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติแมนอกนี้แกเธอ   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัตินั้น    แลวอยูปริวาส ๒ เดือน  
           [๔๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน    คือ    ในอาบัติตัวหน่ึงไมสงสัย 
ในอาบัติตัวหนึ่งสงสัย     เธอขอปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติตัวท่ีไมสงสัย 
ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  สงฆใหปรวิาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัตินั้น   ปด  
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บังไว ๒ เดือนแกเธอ    เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส    ไมสงสัยอาบัติแมนอกนี้  
เธอคิดอยางนี้วา    เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว  ๒ เดือน 
คือ    ในอาบัติตัวหนึ่งไมสงสัย   อาบัติตัวหนึ่งสงสัย   เรานั้นไดขอปริวาส 
๒ เดือน    เพ่ืออาบัติตัวที่ไมสงสัย    ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ    สงฆได 
ใหปริวาส ๒  เดือน    เพ่ืออาบัตินั้น    ปดบังไว ๒ เดือนแกเราน้ัน 
เรานั้นกําลังอยูปริวาส    ไมสงสัยในอาบัติแมนอกนี้    ไฉนหนอ    เราจึง 
ขอปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติแมนอกนี้    ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
เธอขอปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี   ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
สงฆใหปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี   ปดบังไว  ๒ เดือนแกเธอ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัตินั้น    แลวอยูปริวาส 
๒ เดือน. 
                                  มานัตตารหภิกษุ 
           [๕๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กภิ็กษุในธรรมวินัยนี้      ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน    คือ    อาบัติตัวหนึ่งรูปดบังไว 
อาบัติตัวหน่ึงไมรูปดบังไว    เธอขอปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
ปดบังไว  ๒  เดือนกะสงฆ    สงฆใหปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ    เม่ือเธอกําลังอยูปริวาส    มีภิกษุรูปอ่ืนที่คงแก 
เรียน    ชํานาญในคัมภีร    ทรงธรรม    ทรงวินัย     ทรงมาติกา    ฉลาด 
เฉียบแหลม    มีปญญา    มีความละอาย    มีความรังเกียจ    ใครขอสิกขา 
มาหา   เธอถามอยางนี้วา   ทานท้ังหลาย   ภิกษุนี้ตองอาบัติอะไร   ภิกษุนี ้
อยูปริวาสเพ่ืออาบัติอะไร    ภิกษุเหลาน้ันตอบอยางนี้วา    ทาน    ภิกษุนี้   
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ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน    คือ    อาบัติตัวหนึ่งรู 
ปดบังไว    อาบัติตัวหนึ่งไมรูปดบังไว    ภิกษุนั้นไดขอปริวาส  ๒ เดือน 
เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน    ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส ๒ 
เดือน   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน   ปดบังไว ๒ เดือนแกภิกษุนั้น    ทาน   ภิกษุ 
นี้ตองอาบัติเหลาน้ัน    ภิกษุนี้อยูปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน     เธอกลาว 
อยางนี้วา    ทานท้ังหลาย    การใหปริวาสเพ่ืออาบัติที่รูปดบังไว     ชอบ 
ธรรม    ความชอบธรรมยอมฟงข้ึน    สวนการใหปริวาสเพ่ืออาบัติที่ไมรู 
ปดบังไว    ไมชอบธรรม    ความไมชอบธรรม    ยอมฟงไมข้ึน    ภิกษุ 
เปนผูควรมานัตเพ่ืออาบัตินี้ . 
           [๔๕๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน    คือ    อาบัติตัวหนึ่งระลึกไดปด 
บังไว   อาบัติตัวหนึ่งระลึกไมไดปดบังไว   เธอขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ือ 
อาบัติเหลาน้ัน    ปดบังไว  ๒  เดือนกะสงฆ    สงฆใหปริวาส  ๒ เดือน 
เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน    ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ    เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส 
มีภิกษุรูปอ่ืนที่คงแกเรียน  ชํานาญในคัมภีร   ทรงธรรม   ทรงวินัย   ทรง 
มาติกา    ฉลาด    เฉียบแหลม    มีปญญา    มีความละอาย    มีความ 
รังเกียจ    ใครตอสิกขา    มาหา    เธอถามอยางนี้วา    ทานท้ังหลาย 
ภิกษุนี้ตองอาบัติอะไร    ภิกษุนี้อยูปริวาสเพ่ืออาบัติอะไร    ภิกษุเหลาน้ัน 
ตอบอยางนี้วา    ทาน    ภิกษุนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ 
เดือน    คือ    อาบัติตัวหนึ่งระลึกไดปดบังไว    อาบัติตัวหนึ่งระลึกไมได 
ปดบังไว    เธอไดขอปริวาส ๒  เดือน    เพ่ืออาบัติเหลานั้น    ปดบังไว ๒   
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เดือนกะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน     ปดบัง 
ไว ๒ เดือนแกเธอ    ทาน    ภิกษุนี้ตองอาบัติเหลาน้ัน   ภิกษุนี้อยูปริวาส 
เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน    เธอกลาวอยางนี้วา    ทานทั้งหลาย    การใหปริวาส 
เพ่ือาบัติที่ระลึกได   ปดบงัไว   ชอบธรรม   ความชอบธรรมยอมฟงข้ึน 
สวนการใหปริวาส    เพ่ืออาบัติที่ระลึกไมได    ปดบังไว   ไมชอบธรรม 
ความไมชอบธรรมยอมฟงไมข้ึน    ภิกษุเปนผูควรมานัต     เพ่ืออาบัตินี้. 
           [๔๕๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน    คือ    อาบัติตัวหนึ่งไมสงสัยปด 
บังไว   อาบัติตัวหนึ่งสงสัยปดบังไว   เธอขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติ 
เหลาน้ัน     ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ   สงฆใหปริวาส ๒ เดือน    เพ่ือ 
อาบัติเหลาน้ัน    ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ    เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส    ม ี
ภิกษุรูปอ่ืนที่คงแกเรียน   ชํานาญในคัมภีร   ทรงธรรม   ทรงวินัย   ทรง 
มาติกา   ฉลาด   เฉียบแหลม   มีปญญา   มีความละอาย     มีความรังเกียจ 
ใครตอสิกขา    มาหา    เธอถามอยางนี้วา    ทานทั้งหลาย    ภิกษุนี้ตอง 
อาบัติอะไร    ภิกษุนี้อยูปริวาสเพ่ืออาบัติอะไร    ภิกษุเหลาน้ันตอบอยางนี้  
วา   ทาน    ภิกษุนี้    ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒  ตัว     ปดบังไว ๒ เดือน 
คือ    อาบัติตัวหนึ่งไมสงสัยปดบังไว    อาบัติตัวหน่ึงสงสัยปดบังไว    เธอ 
ไดขอปริวาส  ๒  เดือน    เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน    ปดบังไว  ๒ เดือนกะสงฆ 
สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน   ปดบังไว ๒  เดือน   แก 
เธอ    ทาน    ภิกษุนี้ตองอาบัติเหลาน้ัน    ภิกษุนี้อยูปริวาส    เพ่ืออาบัติ 
เหลาน้ัน    เธอกลาวอยางนี้วา    การใหปริวาสเพ่ือาบัติที่ไมสงสัยปดบัง  
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ไว    ชอบธรรม    ความชอบธรรมยอมฟงข้ึน  สวนการใหปริวาสเพ่ือ 
อาบัติที่สงสัยปดบังไว    ไมชอบธรรม    ความไมชอบธรรม    ยอมฟงไม 
ข้ึน    ภิกษุเปนผูควรมานัตเพ่ืออาบัตินี้ . 
                             สงฆใหปริวาส  ๑  เดือน 
           [๔๕๖]  กโ็ดยสมยันั้นแล    ภิกษุรูปหน่ึงตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ 
ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน    เธอคิดอยางนี้วา    เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส 
๒ ตัว   ปดบงัไว ๒ เดือน   ไฉนหนอ   เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน  เพ่ือ 
อาบัติ ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ    เธอขอปริวาส ๑ เดือน  เพ่ือ 
อาบัติ ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน 
เพ่ืออาบัติ  ๒  ตัว    ปดบังไว  ๒  เดือนแกเธอ    เม่ือเธอกําลังอยูปริวาส 
คิดละอายใจวา    เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน 
เรานั้นคิดวา    เราแล    ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว     ปดบังไว ๒ เดือน 
ไฉนหนอ    เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน    เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ 
เดือนกะสงฆ    เรานั้นจึงขอปริวาส ๑ เดือน    เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว    ปดบัง 
ไว ๒ เดือนกะสงฆ   สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน   เพ่ืออาบัติ ๒  ตัว   ปด 
บังไว ๒ เดือนแกเรานั้น    เมื่อเรานั้นกําลังอยูปริวาส    คิดละอายใจวา 
ไฉนหนอ    เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี    เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว 
ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ    เธอจึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา    ทานทั้งหลาย  
ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน  ขาพเจาน้ันคิด 
วา    เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน   ไฉนหนอ  
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เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน    เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
ขาพเจาน้ันขอปริวาส ๑ เดือน    เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน 
กะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน    เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ 
เดือนแกขาพเจาน้ัน    เม่ือขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส   คิดละอายใจวา  เรา 
แล   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   ปดบังไว ๒ เดือน   เรานัน้คิดวา    เรา 
แลตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว   ปดบังไว  ๒  เดือน   ไฉนหนอเราพึงขอ 
ปริวาส ๑ เดือน      เพ่ืออาบัติ  ๒ ตัว      ปดบังไว  ๒ เดือนกะสงฆดังน้ี 
เรานั้นขอปริวาส ๑ เดือน  เพ่ืออาบัติ ๒ตัว   ปดบงัไว  ๒ เดือนกะสงฆ 
สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน      เพ่ืออาบัติ ๒ ดวย     ปดบังไว  ๒  เดือนแก 
เรานั้น   เมื่อเรานั้นกําลังอยูปริวาส   คิดละอายใจ    ไฉนหนอ     เราพึงขอ 
ปริวาสสําหรับเดือน    แมนอกน้ี    เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว  ปดบังไว ๒  เดือน 
กะสงฆ  ดังนี้  ขาพเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร  ภิกษุเหลาน้ัน  กราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เพราะเหตุ 
นั้นแลสงฆจงใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี   เพ่ืออาบัติ ๒ตัว    ปดบัง 
ไว ๒ เดือน  แกภิกษุนั้น. 
                          วิธใีหปรวิาสสําหรับเดือนนอกนี้ 
           [ ๔๕๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้    ภิกษุนั้นพึง 
เขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา   ไหวเทาภิกษุผูแกกวา   นั่งกระ- 
โหยงประคองอัญชลี   แลวกลาวคําขอวา   ดังน้ี :-  
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           คําขอปริวาสสําหรับเดือนนอกนี้ 
           ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
ปดบังไว  ๒ เดือน   ขาพเจาน้ันคิดวา   เราแลตองอาบัติ  
สังฆาทิเสส ๒ ตัว  ปดบงัไว ๒ เดือน   ไฉนหนอ   เรา 
พึงขอปริวาส ๑ เดือน   เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว   ปดบังไว   ๒ 
เดือนกะสงฆ   ขาพเจาน้ันขอปริวาส ๑  เดือน   เพ่ืออาบัติ 
๒ ตัว  ปดบงัไว ๒ เดือนกะสงฆ   สงฆไดใหปริวาส ๑ 
เดือน   เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว  ปดบังไว  ๒  เดือนแกขาพเจา 
นั้น     เมื่อขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส    คิดละอายใจวา 
เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒  ตัว   ปดบังไว  ๒ เดือน 
เรานั้นคิดวา    เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบัง 
ไว ๒ เดือน   ไฉนหนอ   เราพึงขอปริวาส  ๑  เดือน  เพ่ือ 
อาบัติ ๒ ตัว   ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ    เรานั้น จึงขอ 
ปริวาส ๑ เดือน   เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว   ปดบังไว ๒ เดือน 
กะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส ๑  เดือน   เพ่ืออาบัติ ๒  ตัว 
ปดบังไว ๒  เดือนแกเราน้ัน     เมื่อเรานั้นกําลังอยูปริวาส 
คิดละอายใจวา  ไฉนหนอ   เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือน 
แมนอกนี้   เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว   ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ   
ทานเจาขา   ขาพเจาน้ันขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ 
เพ่ืออาบัติ ๒  ตัว    ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  
           พึงขอแมครั้งท่ีสอง   พึงขอแมครั้งท่ีสาม.  
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           [๔๕๘]   ภิกษุผูฉลาด     ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา   วาดังน้ี :- 
              กรรมวาจาใหปรวิาสสําหรับเดือนนอกนี้ 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุนี้มีชื่อ 
           นี้รูปนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน 
           เธอคิดวา    เราแลตองอาบัติ  สังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบัง 
           ไว ๒ เดือน   ไฉนหนอ   เราพึงขอปริวาส  ๑  เดือน   เพ่ือ 
           อาบัติ ๒ ตัว      ปดบังไว  ๒  เดือนกะสงฆ      เธอจึงขอ 
           ปริวาส ๑ เดือน    เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว     ปดบังไว ๒ เดือน 
           กะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส ๑  เดือน    เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว 
           ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ     เมือ่เธอกําลังอยูปริวาส     คิด 
           ละลายใจวา    เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   ปดบงั 
           ไว ๒ เดือน  เรานัน้คิดวา     เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส 
           ๒ ตัว   ปดบังไว ๒ เดือน   ไฉนหนอ   เราพึงขอปริวาส 
           ๑ เดือน  เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว    ปดบังไว  ๒ เดือนกะสงฆ 
           เรานั้นจึงขอปริวาส ๑ เดือน     เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว     ปด 
           บังไว ๒ เดือนกะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน  เพ่ือ 
           อาบัติ ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน    แกเรานัน้    เมื่อเรา  
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นั้นกําลังอยูปริวาส     คิดละอายใจวา     ไฉนหนอ    เรา 
พึงขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้       เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว 
ปดบังไว  ๒ เดือนกะสงฆ       เธอขอปริวาสสําหรับเดือน 
แมนอกนี้   เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว   ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว    สงฆพึงใหปริวาส 
สําหรับเดือนแมนอกนี้     เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว    ปดบังไว 
๒ เดือน    แกภิกษุมีชื่อนี ้  นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษมุีชื่อนี ้
รูปน้ีตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒  ตัว      ปดบังไว ๒ เดือน 
เธอคิดวาเราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว  ปดบงัไว ๒ 
เดือนไฉนหนอเราพึงขอปริวาส ๑ เดือนเพ่ืออาบัติ  ๒ ตัว 
ปดบังไว  ๒   เดือนกะสงฆ     เธอจึงขอปริวาส  ๑  เดือน 
เพ่ืออาบัติ  ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ   สงฆไดให 
ปริวาส ๑  เดือน    เพ่ืออาบัติ  ๒ ตัว    ปดบังไว  ๒ เดือน 
แกเธอ  เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส    คิดละอายใจวา    เราแล 
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว  ปดบังไว ๒  เดือน   เราน้ัน 
คิดวา  เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   ปดบังไว ๒ 
เดือน   ไฉนหนอ  เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน   เพ่ืออาบัติ 
๒ ตัว   ปดบงัไว  ๒ เดือนกะสงฆ   เราน้ันจึงขอปริวาส ๑ 
เดือน     เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว     ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  
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           สงฆไดใหปริวาส  ๑ เดือน     เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว     ปดบัง 
           ไว ๒ เดือนแกเราน้ัน     เมื่อเรานั้นกําลังอยูปริวาส     คิด 
           ละอายใจวา   ไฉนหนอ   เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือน 
           แมนอกน้ี  เพ่ืออาบัติ  ๒  ตัว  ปดบังไว  ๒  เดือนกะสงฆ  
           เธอจงึขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้   เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว 
           ปดบังไว  ๒   เดือนกะสงฆ     สงฆใหปริวาส      สําหรับ 
           เดือนแมนอกนี้  เพ่ืออาบัติ  ๒  ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  แก 
           ภิกษมุีชื่อนี้  การใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้  เพ่ือ 
           อาบัติ ๒ ตัว  ปดบงัไว ๒ เดือน   แกภิกษมุีชือ่นี้  ชอบ 
           แกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด 
           ทานผูนั้นพึงพูด 
                       ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งท่ีสอง.... 
                       ขาพเจากลาวความน้ัน  แมครั้งท่ีสาม.... 
                       ปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้    เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว 
           ปดบังไว ๒ เดือน   อันสงฆใหแลวแกภิกษมุีชื่อนี้    ชอบ 
           แกสงฆ  เหตุนั้นจึงน่ิง    ขาพเจาทรงความนี้ไว   อยางนี้ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัติตัวกอน    แลวอยู 
ปริวาส ๒ เดือน.  
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                                   อยูปริวาส ๒ เดือน 
           [๔๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒  ตัว     ปดบังไว ๒ เดือน     เธอคิดอยางนี้วา     เราแลตอง 
อาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   ปดบังไว ๒ เดือน   ไฉนหนอ   เราพึงขอปริวาส 
๑ เดือน     เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ       เธอขอปริวาส 
๑ เดือน     เพ่ืออาบัติ  ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน      กะสงฆ    สงฆให 
ปริวาส  ๑ เดอืน   เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ    เม่ือเธอ 
กําลังอยูปริวาส       คิดละอายใจวา        เราและตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ตัว 
ปดบังไว ๒ เดือน     เรานัน้คิดวา     เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒  ตัว 
ปดบังไว ๒  เดือน    ไฉนหนอ    เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน    เพ่ืออาบัติ 
๒ ตัว    ปดบังไว  ๒  เดือนกะสงฆ   เรานั้นจึงขอปริวาส ๑ เดือน    เพ่ือ 
อาบัติ ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน 
เพ่ืออาบัติ ๒  ตัว     ปดบงัไว ๒ เดือนแกเรานั้น        เมื่อเรานั้นกําลังอยู 
ปริวาส    คิดละอายใจวา    ไฉนหนอ      เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือนแม 
นอกน้ี      เพ่ืออาบัติ  ๒ ตัว     ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ   เธอขอปริวาส 
สําหรับเดือนแมนอกน้ี     เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว     ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
สงฆใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี     เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว     ปดบังไว ๒ 
เดือนแกเธอ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัติ  ตัวกอน 
แลวอยูปริวาส  ๒ เดือน. 
           [๔๖๐]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒  ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน    คือ    เดอืนหนึ่งรู    เดือนหนึ่ง  
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ไมรู      เธอขอปริวาสสําหรับเดือนท่ีรู     เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว     ปดบังไว 
๒ เดือนกะสงฆ    สงฆใหปริวาสเดือนที่รู    เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว    ปดบังไว 
๒ เดือนแกเธอ    เมื่อเธอกําลังอยูปริวาสรูเดือนแมนอกน้ี    เธอคิดอยางนี้  
วา    เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   ปดบังไว  ๒  เดือน  คือ  เดือน 
หน่ึงรู    เดือนหนึ่งไมรู     เรานั้นขอปริวาสสําหรับเดือนท่ีรู    เพ่ืออาบัติ 
๒ ดวย     ปดบังไว ๒  เดือนกะสงฆ    สงฆไดใหปริวาสเดือนที่รู     เพ่ือ 
อาบัติ  ๒ ตัว  ปดบังไว ๒ เดือนกะเราน้ัน   เรานั้นกําลังอยูปริวาส  รูเดือน 
แมนอกนี้   ไฉนหนอ  เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี    เพ่ืออาบัติ 
๒ ตัว   ปดบงัไว ๒ เดือนกะสงฆ   เธอจึงขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี  
เพ่ืออาบัติ  ๒  ตัว     ปดบังไว  ๒  เดือนกะสงฆ     สงฆใหปรวิาสสําหรับ 
เดือนแมนอกนี้    เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว     ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัติตัวกอน  แลวอยูปริวาส ๒ เดือน. 
           [๔๖๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส  ๒ ดวย    ปดบังไว ๒ เดือน  คือ  เดือนหน่ึงระลึกได    เดือน 
หน่ึงระลึกไมได   เธอขอปริวาสสําหรับเดือนท่ีระลึกได   เพ่ืออาบัติ ๒ตัว 
ปดบังไว   ๒  เดือนกะสงฆ    สงฆใหปริวาสสําหรับเดือนท่ีระลึกได    เพ่ือ 
อาบัติ  ๒ ตัว    ปดบังไว ๒  เดือนแกเธอ    เธอกําลังอยูปริวาสระลึกเดือน 
แมนอกนี้ได  เธอคิดอยางนี้วา  เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ตัว  ปดบัง 
ไว ๒ เดือน  คือ   เดือนหนึ่งระลึกได    เดือนหนึ่งระลึกไมได    เรานั้น 
ขอปริวาสสําหรับเดือนท่ีระลึกได      เพ่ืออาบัติ  ๒  ตัว      ปดบงัไว ๒ 
เดือนกะสงฆ  สงฆไดใหปริวาสสําหรับเดือนท่ีระลึกได    เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว  
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ปดบังไว ๒  เดือนแกเราน้ัน     เรานั้นกําลังอยูปริวาสระลึกเดือนแมนอกน้ี  
ได   ไฉนหนอ  เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้  เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว 
ปดบังไว ๒  เดือนกะสงฆ     เธอขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้    เพ่ือ 
อาบัติ ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ      สงฆใหปริวาสสําหรับเดือน 
แมนอกนี้      เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว    ปดบังไว  ๒  เดือนแกเธอ    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัติตัวกอน  แลวอยูปริวาส ๒ เดือน  
           [๔๖๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว  ปดบงัไว ๒ เดือน   คือ    เดือนหนึ่งไมสงสัย     เดือน 
หน่ึงสงสัย    เธอขอปริวาสเดือนท่ีไมสงสัย    เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว    ปดบังไว 
๒ เดือนกะสงฆ  สงฆใหปริวาสเดือนที่ไมสงสัย  เพื่ออาบัติ ๒ ตัว  ปดบัง 
ไว ๒ เดือนแกเธอ     เธอกําลังอยูปริวาสไมสงสัยเดือนแมนอกน้ี       เธอ 
คิดอยางนี้วา      เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว      ปดบังไว ๒ เดือน 
คือ  เดือนหนึ่งไมสงสัย  เดือนหนึ่งสงสัย    เรานั้นขอปริวาสเดือนท่ีไมสงสัย 
เพ่ืออาบัติ  ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ     สงฆไดใหปริวาสเดือนท่ี 
ไมสงสัย   เพ่ืออาบัติ  ๒ ตัว   ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น   เรานั้นกําลังอยู 
ปริวาสไมสงสัยเดือนแมนอกน้ี     ไฉนหนอ    เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือน 
แมนอกนี้เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว       ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ        เธอจึงขอ 
ปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้      เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว       ปดบังไว ๒ เดือน 
กะสงฆ       สงฆใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี       เพ่ืออาบัติ  ๒  ตัว 
ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียง 
อาบัติตัวกอน    แลวอยูปริวาส ๒ เดือน.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 377 

                                     มานัตตารหภิกษ ุ
           [๔๖๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว   ปดบงัไว ๒ เดือน   คือ  เดือนหนึ่งรูปดบังไว  เดือน 
หน่ึงไมรูปดบังไว    เธอขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติ ๒  ตัว   ปดบัง 
ไว  ๒ เดือนกะสงฆ  สงฆใหปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติ  ๒  ตัว   ปดบัง 
ไว  ๒  เดือนแกเธอ   เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส    มีภิกษุรูปอ่ืนที่คงแกเรียน 
ชํานาญในคัมภีร  ทรงธรรม  ทรงวินัย  ทรงมาติกา  ฉลาด  เฉียบแหลม 
มีปญญา    มคีวามละอาย    มีความรังเกียจ    ใครตอสิกขา    มาหาเธอ 
ถามอยางนี้วา    ทานท้ังหลาย     ภิกษุนี้     ตองอาบัติอะไร    ภิกษุนี้อยู 
ปริวาสเพ่ืออาบัติอะไร    ภิกษุเหลาน้ันตอบอยางน้ีวา    ทาน     ภิกษุนี้ 
ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว     ปดบังไว ๒ เดือน    คือ     เดือนหนึ่งรู 
ปดบังไว    เดือนหนึ่งไมรูปดบังไว   เธอขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติ 
๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ    สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน    เพ่ือ 
อาบัติ  ๒ ตัว  ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ  ทาน   ภิกษุนี้ตองอาบัติเหลาน้ัน 
ภิกษุนี้อยูปริวาสเพ่ืออาบัติเหลาน้ัน  เธอกลาวอยางนี้วาทานท้ังหลาย   การ 
ใหปริวาสเพ่ือเดือนท่ีรูปดบังไว  ไมชอบธรรม    ความชอบธรรมยอมฟงข้ึน 
สวนการใหปริวาสเพ่ือเดือนท่ีไมรูปดบังไว    ไมชอบธรรม   ความไมชอบ 
ธรรมยอมฟงไมข้ึน  ภิกษุเปนผูควรมานัต เพ่ือเดือนน้ัน. 
           [ ๔๖๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน   คือ  เดือนหนึ่งระลึกได   ปดบัง  
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ไว   เดือนหนึ่งระลึกไมได  ปดบังไว   เธอขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติ 
๒ ตัว    ปดบังไว  ๒  เดือนกะสงฆ   สงฆใหปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติ 
๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ    เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส    มีภิกษุรูป 
อ่ืนที่คงแกเรียน    ชํานาญในคัมภีร   ทรงธรรม    ทรงวินัย    ทรงมาติกา 
ฉลาด    เฉียบแหลม    มปีญญา    มีความละอาย    มีความรังเกียจ    ใคร 
ตอสิกขา    มาหา    เธอถามอยางนี้วา    ทานท้ังหลาย    ภิกษุรูปนี้ตอง 
อาบัติอะไร   ภิกษุรูปนี้อยูปริวาสเพ่ืออาบัติอะไร   ภิกษุเหลาน้ันตอบอยาง 
นี้วา    ทาน    ภิกษุรูปนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน 
คือ  เดือนหนึ่งระลึกได  ปดบังไว  เดือนหนึ่งระลึกไมได   ปดบังไว  เธอ 
ขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติ ๒ ดวย   ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ   สงฆ 
ไดใหปริวาส  ๒  เดือน    เพ่ืออาบัติ  ๒   ตัว     ปดบังไว  ๒  เดือนแกเธอ 
ทาน    ภิกษุนี้ตองอาบัติเหลาน้ัน    ภิกษุนี้อยูปริวาสเพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
ภิกษุรูปที่มานั้นกลาวอยางนี้วา    ทานทั้งหลาย     การใหปริวาสเพ่ือเดือนท่ี 
ระลึกได   ปดบังไว   ชอบธรรม  ความชอบธรรมยอมฟงข้ึน    สวนการ 
ใหปริวาสเพ่ือเดือนท่ีระลึกไมได   ปดบังไว    ไมชอบธรรม    ความไม 
ชอบธรรมยอมฟงไมข้ึน  ภิกษุเปนผูควรมานัตเพ่ือเดือนน้ัน   
           [๔๖๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือน  คือ  เดือนหน่ึงไมสงสัย    ปดบัง 
ไว    เดือนหนึ่งสงสัย   ปดบังไว   เธอขอปริวาส ๒ เดือน   เพ่ืออาบัติ  ๒ 
ตัว    ปดบัง ๒ไว ๒ เดือนกะสงฆ    สงฆใหปริวาส ๒ เดือน    เพ่ืออาบัติ 
๒ ตัว    ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ    เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส    มีภิกษุรูป  
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อ่ืน    ที่คงแกเรียน    ชํานาญในคัมภีร    ทรงธรรม  ทรงวินัย    ทรง 
มาติกา   ฉลาด   เฉียบแหลม   มีปญญา    มีความละอาย     มีความรังเกียจ 
ใครตอสิกขา    มาหา    เธอถามอยางนี้วา    ทานทั้งหลาย    ภิกษุนี้ตอง 
อาบัติอะไร    ภิกษุนี้อยูปริวาสเพ่ืออาบัติอะไร    ภิกษุเหลาน้ันตอบอยางนี้  
วา  ทาน   ภิกษุนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒  ตัว   ปดบังไว ๒ เดือน   คือ 
เดือนหนึ่งไมสงสัย   ปดบังไว   เดือนหนึ่งสงสัย   ปดบังไว   เธอขอปริวาส 
๒ เดือน  เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว  ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  สงฆไดใหปริวาส 
๒ เดือน    เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว   ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ    ทาน    ภิกษุ 
นี้ตองอาบัติเหลาน้ัน    ภิกษุนี้อยูปริวาสเพ่ืออาบัติเหลาน้ัน    ภิกษุรูปที่มา 
นั้นกลาวอยางนี้วา  ทานทั้งหลาย     การใหปริวาสเพ่ือเดือนท่ีไมสงสัย 
ปดบังไว  ชอบธรรน  ความชอบธรรมยอมฟงข้ึน  สวนการใหปริวาสเพ่ือ 
เดือนท่ีสงสัย  ปดบังไว  ไมชอบธรรม  ความไมชอบธรรมยอมฟงไมข้ึน 
ภิกษุเปนผูควรมานัตเพ่ือเดือนน้ัน. 
                                  สงฆใหสุทธันตปริวาส 
           [๔๖๖]   ก็โดยสมัยนั้นแล   ภิกษุรูปหน่ึงตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัว    เธอไมรูที่สุดอาบัติ    ไมรูที่สุดราตรี   ระลึกท่ีสุดอาบัติไมได   ระลึก 
ที่สุดราตรีไมได    สงสัยในที่สุดอาบัติ    สงสัยในที่สุดราตรี    จึงแจงแก 
ภิกษุทั้งหลายวา    ทานทัง้หลาย    ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ขาพเจาไมรูที่สุดอาบัติ   ไมรูที่สุดราตรี  ระลึกในที่สุดอาบัติไมได  ระลกึ 
ในที่สุดราตรีไมได   สงสัยในที่สุดอาบัติ   สงสัยในที่สุดราตรี   ขาพเจาจะ  
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พึงปฏิบัติอยางไร  ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแล   สงฆจงใหสุทธันตปริวาส 
เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกภิกษุนั้น. 
                                 วิธีใหสุทธันตปริวาส 
           [๔๖๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงใหสุทธันตปริวาส 
อยางนี้  ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ไหวเทา 
ภิกษุผูแกกวา    นั่งกระโหยงประคองอัญชล ี   แลวกลาวคําขอวาดังน้ี :- 
                                คําขอสุทธันตปริวาส 
                       ทานเจาขา   ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
           ตัว   ขาพเจาไมรูที่สุดอาบัติ    ไมรูที่สุดราตรี    ระลึกท่ีสุด 
           อาบัติไมได   ระลึกที่สุดราตรี ไมได  สงสัยในท่ีสุดอาบัติ 
           สงสัยในที่สุดราตรี   ทานเจาขา   ขาพเจาน้ันขอสุทธันต 
           ปริวาส   เพ่ืออาบติัเหลาน้ันกะสงฆ 
                       พึงขอแมครั้งท่ีสอง    พึงขอแมครั้งที่สาม. 
        [๔๖๘]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา   วาดังน้ี :-   
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               กรรมวาจาใหสทุธันตปริวาส 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภกิษุมชีือ่นี้ 
รูปน้ีตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    เธอไมรูที่สดุอาบัติ 
ไมรูที่สุดราตรี   ระลึกท่ีสดุอาบัติไมได   ระลึกท่ีสุดราตรี 
ไมได   สงสัยในที่สุดอาบัติ    สงสัยในท่ีสุดราตรี    เธอ 
ขอสุทธันตปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ    ถาความ 
พรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงใหสุทธันตปริวาส 
เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน    แกภิกษุมีชื่อนี ้  นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภกิษุมชีือ่นี้ 
รูปน้ีตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    เธอไมรูที่สดุอาบัติ  
ไมรูที่สุดราตรี    ระลึกท่ีสดุอาบัติไมได   ระลึกท่ีสุดราตรี 
ไมได   สงสัยในที่สุดอาบัติ   สงสัยในท่ีสุดราตรี   เธอ 
ขอสุทธันตปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ    สงฆให 
สุทธันตปริวาส  เพ่ืออาบติัเหลาน้ัน   แกภิกษุมชีื่อนี้   การ 
ใหสุทธันตปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน   แกภิกษมุีชือ่นี้ 
ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทาน 
ผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด 
           ขาพเจากลาวความน้ี    แมครัง้ท่ีสอง.... 
           ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งที่สาม.... 
           สุทธนัตปริวาส   เพื่ออาบัติเหลาน้ัน     อันสงฆให  
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           แลวแกภิกษุมีชื่อนี ้  ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจา 
           ทรงความน้ีไว  อยางน้ี. 
                                 สงฆใหสุทธันตปริวาส 
           [๔๖๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แล    สงฆพึงใหสุทธันตปริวาส 
อยางนี้    พึงใหปริวาสอยางนี้     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆพึงใหสุทธันต 
ปริวาสอยางไรเลา    ภิกษุไมรูที่สุดอาบัติ    ไมรูทีสุ่ดราตรี    ระลึกที่สุด 
อาบัติไมได  ระลึกที่สุดราตรีไมได    สงสัยในที่สุดอาบัติ    สงสยัในที่สุด 
ราตรี   พึงใหสุทธันตปริวาส 
           ภิกษุรูที่สุดอาบัติ    ไมรูที่สุดราตรี    ระลึกทีสุ่ดอาบัติได    ระลึกที ่
สุดราตรีไมได    ไมสงสัยในที่สุดอาบัติ    สงสัยในที่สุดราตรี    พึงให 
สุทธันตปริวาส 
           ที่สุดอาบัติบางอยางภิกษุรู    บางอยางไมรู    ที่สุดราตรีไมรู    ที่สุด 
อาบัติบางอยางระลึกได   บางอยางระลึกไมได   ทีสุ่ดราตรีระลกึไมได  ใน 
ที่สุดอาบัติบางอยางสงสัย    บางอยางไมสงสัย    ในท่ีสุดราตรีสงสัย    พ่ึง 
ใหสุทธันตปริวาส 
           ที่สุดอาบัติภิกษุไมรู    ที่สุดราตรีบางอยางรู    บางอยางไมรู    ที่สุด 
อาบัติระลึกไมได   ที่สุดราตรีบางอยางระลึกได   บางอยางระลึกไมได   ใน 
ที่สุดอาบัติสงสัย    ในทีสุ่ดราตรีบางอยางสงสัย    บางอยางไมสงสัย    พึง 
ใหสุทธันตปริวาส 
           ที่สุดอาบัติภิกษุรู   ที่สุดราตรบีางอยางรู    บางอยางไมรู    ที่สุด 
อาบัติระลึกได    ที่สุดราตรีบางอยางระลึกได    บางอยางระลึกไมได    ใน  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 383 

ที่สุดอาบัติไมสงสัย    ในท่ีสุดราตรีบางอยางสงสัย    บางอยางไมสงสัย   พึง 
ใหสุทธันตปริวาส 
           ที่สุดอาบัติบางอยางภิกษุรู    บางอยางไมรู    ที่สุดราตรบีางอยางรู 
บางอยางไมรู    ที่สุดอาบัติบางอยางระลึกได    บางอยางระลึกไมได 
ที่สุดราตรีบางอยางระลึกได    บางอยางระลึกไมได   ในที่สุดอาบัติบางอยาง 
สงสัย    บางอยางไมสงสัย   ในที่สุดราตรีบางอยางสงสัย    บางอยางไม 
สงสัย    พึงใหสุทธันตปริวาส 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆพึงใหสุทธันตปริวาสอยางนี้แล. 
                            สงฆใหปริวาส 
           [๔๗๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆพึงใหปริวาสอยางไรเลา   ภิกษุ 
รูที่สุดอาบัติ     รูที่สุดราตรี    ระลึกที่สดุอาบัติได    ระลึกที่สุดราตรีได 
ไมสงสัยในที่สุดอาบัติ    ไมสงสัยในที่สุดราตรี    พึงใหปริวาส 
           ภิกษุไมรูที่สุดอาบัติ    รูที่สุดราตรี    ระลึกทีสุ่ดอาบัติไมได    ระลกึ 
ที่สุดราตรีได    สงสัยในที่สุดอาบัติ    ไมสงสัยในที่สุดราตรี   พึงใหปริวาส 
           ที่สุดอาบัติบางอยางภิกษุรู    บางอยางไมรู    ที่สุดราตรีรู    ที่สุด 
อาบัติบางอยางระลึกได    บางอยางระลึกไมได    ทีสุ่ดราตรีระลกึได     ใน 
ที่สุดอาบัติบางอยางสงสัย    บางอยางไมสงสัย    ในท่ีสุดราตรีไมสงสัย    พึง 
ใหปริวาส 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สงฆพึงใหปริวาสอยางนี้แล. 
                                                ปริวาส  จบ  
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                                  เรื่องภิกษุอยูปรวิาสสึก 
           [๔๗๑]   ก็โดยสมัยนั้นแล    ภิกษุรูปหน่ึงสึกกําลังอยูปริวาส    เธอ 
กลับมาขออุปสมบทตอภิกษุทั้งหลายอีก   ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสดังตอไปนี้ :- 
           [๔๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   สกึกําลังอยู 
ปริวาส    ปรวิาสของผูสึกใชไมได    หากเธออุปสมบทใหม     ใหปริวาส 
เดิมนั้นแหละแกเธอ      ปริวาสท่ีใหแลว     เปนอันใหดีแลว     ที่อยูแลว 
เปนอันอยูดีแลว    พึงอยูปริวาสท่ีเหลือตอไป.    
                                  สึกบวชเปนสามเณร 
           [๔๗๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้      กําลังอยู 
ปริวาส    สึกบวชเปนสามเณร    ปริวาสของสามเณรใชไมได    หากเธอ 
อุปสมบทใหม   ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ  ปริวาสท่ีใหแลว   เปนอัน 
ใหดีแลว    ทีอ่ยูแลว     เปนอันอยูดีแลว     พึงอยูปริวาสท่ีเหลือตอไป. 
                                            วิกลจริต 
           [๔๗๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้      กําลังอยู 
ปริวาส    เกดิวิกลจริต     ปริวาสของผูวิกลจริตใชไมได     หากเธอหา  
วิกลจริต   ใหปริวาสเดิมน้ันแหละแกเธอ    ปริวาสท่ีใหแลว   เปนอันใหดี 
แลว    ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีแลว    พึงอยูปริวาสท่ีเหลือตอไป.  
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                                        มีจิตฟุงซาน         
           [๔๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังอยู 
ปริวาส    มีจิตฟุงซาน    ปริวาสของเธอผูมีจิตฟุงซานใชไมได    หากเธอ 
มีจิตไมฟุงซานอีก    ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ    ปริวาสท่ีใหแลว 
เปนอันใหดีแลว   ที่อยูแลว   เปนอันอยูดีแลว    พึงอยูปริวาสที่เหลือตอไป.  
                          กระสบักระสายเพราะเวทนา 
           [๔๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังอยู 
ปริวาส   เกิดกระสับกระสายเพราะเวทนา   ปริวาสของเธอผูกระสับกระสาย 
เพราะเวทนาใชไมได    หากเธอไมกระสับกระสายเพราะเวทนาอีก    ให 
ปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ   ปริวาสท่ีใหแลว   เปนอันใหดีแลว   ที่อยูแลว 
เปนอันอยูดีแลว    พึงอยูปริวาสท่ีเหลือตอไป. 
                          สงฆยกวตัรฐานไมเห็นอาบัติ 
           [๔๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังอยู 
ปริวาส    ถูกสงฆยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ    ปริวาสของเธอผูถูกยกวัตรใช 
ไมได   หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก   ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ   ปริวาส 
ที่ใหแลว   เปนอันใหดีแลว    ที่อยูแลว   เปนอันอยูดีแลว    พึงอยูปริวาส 
เหลือตอไป.   
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                        สงฆยกวตัรฐานไมทําอาบัติคืน 
           [๘๗๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลังอยู 
ปริวาส    ถูกสงฆยกวัตรฐานไมทําคืนอาบัติ    ปริวาสของผูถูกยกวัตรใช 
ไมได   หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก   ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ    ปริวาส 
ที่ใหแลว    เปนอันใหดีแลว    ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีแลว    พึงอยูปริวาส 
ที่เหลือตอไป. 
                   สงฆยกวัตรฐานไมสละทิฏฐิเลวทราม 
           [๔๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังอยู 
ปริวาส    ถูกสงฆยกวัตรฐานไมสละทิฏฐิเลวทราม     ปริวาสของเธอผูถูก 
ยกวัตรใชไมได    หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก     ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแก 
เธอ     ปริวาสท่ีใหแลว     เปนอันใหดีแลว    ที่อยูแลว      เปนอันอยูดีเเลว 
พึงอยูปริวาสท่ีเหลือตอไป.  
                           ควรชักเขาหาอาบัติเดิมสึก 
           [๔๘๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ควรชัก 
เขาหาอาบัติเดิมสึกเสีย     การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูสึกแลวใชไมได 
หากเธออุปสมบทใหมใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ    ปริวาสท่ีใหแลว 
เปนอันใหดีแลว    ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีแลว    ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหา 
อาบัติเดิม.  
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                สกึบวชเปนสามเณรและวิกลจริตเปนตน 
           [๔๘๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ควรชักเขา 
หาอาบัติเดิม    สึกบวชเปนสามเณร     การชักเขาหาอาบัติเดิมของสามเณร 
ใชไมได   หากเธออุปสมบทใหม   ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ   ปริวาส 
ที่ใหแลว    เปนอันใหดีแลว     ที่อยูแลว     เปนอันอยูดีแลว     ภิกษุนั้น 
สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้      ควรชกัเขาหาอาบัติ 
เดิม     เกิดวิกลจริต     การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูวิกลจริตใชไมได 
หากเธอหายวิกลจริต    ใหปริวาสเดิมน้ันแหละแกเธอ    ปริวาสท่ีใหแลว 
เปนอันใหดีแลว    ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีแลว    ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหา 
อาบัติเดิม. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ควรชกัเขาหาอาบัติ 
เดิม    มีจิตฟุงซาน   การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูมีจิตฟุงซานใชไมได 
หากเธอมีจิตไมฟุงซานอีก    ใหปริวาสเติมนั้นแหละแกเธอ     ปริวาสท่ีให 
แลว    เปนอันใหดีแลว   ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีแลว    ภิกษุนัน้สงฆพึง 
ชักเขาหาอาบัติเดิม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ควรชกัเขาหาอาบัติ 
เดิม    เกิดกระสับกระสายเพราะเวทนา    การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผู 
กระสับกระสายเพราะเวทนาใชไมได    หากเธอไมกระสับกระสายเพราะ 
เวทนาอีก    ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ    ปริวาสท่ีใหแลว     เปนอัน 
ใหดีแลว     ที่อยูแลว     เปนอันอยูดีแลว     ภิกษุนัน้สงฆพึงชักเขาหาอาบัติ 
เดิม  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ควรชักเขาหาอาบัติ 
เดิม    ถูกสงฆยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ     การชกัเขาหาอาบัติเดิมของเธอ 
ผูถูกยกวัตรใชไมได    หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก    ใหปริวาสเดิมนั้นแหละ 
แกเธอ     ปรวิาสท่ีใหแลว     เปนอันใหดีแลว     ที่อยูแลว     เปนอันอยูดี 
แลว    ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ควรชกัเขาหาอาบัติเดิม 
ถูกสงฆยกวัตรฐานไมทําคืนอาบัติ    การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูถูกยก 
วัตรใชไมได    หากเธอถกูเรียกเขาหมูอีก     ใหปรวิาสเดิมนั้นแหละแกเธอ 
ปริวาสท่ีใหแลว    เปนอันใหดีแลว    ที่อยูแลว     เปนอันอยูดีแลว  ภิกษุ 
นั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ควรชักเขาหาอาบัติ 
เดิม    ถูกสงฆยกวัตรฐานไมสละทิฏฐิเลวทราม     การชักเขาหาอาบัติเดิม 
ของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได    หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก     ใหปริวาสเดิม 
นั้นแหละแกเธอ    ปริวาสท่ีใหแลว     เปนอันใหดีแลว    ที่อยูแลว    เปน 
อันอยูดีแลว   ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม. 
                                         ควรมานัตสกึ 
           [๔๘๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ควรมานัต 
สึกเสีย    การใหมานัตแกเธอผูสึกแลวใชไมได   หากเธออุปสมบทใหม   ให 
ปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ    ปริวาสท่ีใหแลว     เปนอันใหดีแลว    ที่อยู 
แลว     เปนอันอยูดีแลว    พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น .    
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                    ควรมานัตสึกบวชเปนสามเณรเปนตน 
           [๔๘๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ควรมานัต 
สึกบวชเปนสามเณร   การใหมานัตแกสามเณรใชไมได  หากเธออุปสมบท 
ใหม    ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ    ปริวาสท่ีใหแลว   เปนอันใหดีแลว 
ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีแลว     พึงใหนานัคแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ควรมานัต    เกิด 
วิกลจริต     การใหมานัตแกเธอผูวิกลจริตใชไมได     หากเธอหายวิกลจริต 
ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ    ปริวาสท่ีใหแลว    เปนอันใหดีแลว   ที่อยู 
แลว     เปนอันอยูดีแลว    พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ควรมานัต    มีจิต 
ฟุงซาน    การใหมานัตแกเธอผูมีจิตฟุงซานใชไมได    หากเธอไมมีจิต 
ฟุงซานอีก    ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ     ปริวาสท่ีใหแลว     เปนอัน 
ใหดีแลว    ทีอ่ยูแลว    เปนอันอยูดีแลว     พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรมวินัยน้ี    ควรมานัต   กระสับ- 
กระสายเพราะเวทนา    การใหมานัตแกเธอผูกระสับกระสายเพราะเวทนา 
ใชไมได  หากเธอไมกระสับกระสายเพราะเวทนาอีกใหปริวาสเดิมนั้นแหละ 
แกเธอ    ปรวิาสท่ีใหแลว    เปนอันใหดีแลว    ทีอ่ยูแลว     เปนอันอยูดี 
แลว     พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรนวินัยนี้   ควรมานัต    ถูกสงฆ 
ยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ     การใหมานัตแกเธอผูถูกยกวัตรใชไมได    หาก  
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เธอถูกเรียกเขาหมูอีก     ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ     ปริวาสท่ีใหแลว 
เปนอันใหดีแลว    ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีแลว    พึงไหมานัตแกภิกษุนั้น 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ควรมานัต   ถูกสงฆ 
ยกวัตรฐานไมทําคืนอาบัติ    การใหมานัตแกเธอผูถูกยกวัตร    ใชไมได 
หากเธอถูกเรียกเขาใหมอีก    ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ     ปริวาสท่ีให 
แลวเปนอันใหดีแลว   ที่อยูแลว   เปนอันอยูดีแลว   พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ควรมานัต   ถูกสงฆ 
ยกวัตรฐานไมสละทิฏฐิเลวทราม   การใหมานัตแกเธอผูถูกยกวัตรใชไม 
ได    หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก    ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ    ปริวาส 
ทําใหแลว    เปนอันใหดีแลว    ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีแลว    พึงใหมานัต 
แกภิกษุนั้น   
                                กําลังประพฤติมานัตสึก 
           [๔๘๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     สึกกําลัง 
พระพฤติมานัต    การประพฤติมานัตของผูสึกแลว     ใชไมได    หากเธอ 
อุปสมบทใหม    ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ    ปริวาสท่ีใหแลวเปนอัน 
ใหดีแลว      ที่อยูแลว     เปนอันอยูดีแลว    มานัตที่ใหแลว    เปนอัน ใหดี 
แลว    ที่ประพฤติแลว    เปนอันประพฤติดีแลว    พึงประพฤติมานัตท่ี 
เหลือตอไป.  
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                 สกึบวชเปนสามเณรและวิกลจริตเปนตน 
           [๘๘๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลัง 
ประพฤติมานัตสึกบวชเปนสามเณร   การประพฤติมานัตของสามเณร    ใช 
ไมได    หากเธออุปสมบทใหม    ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ    ปริวาส 
ที่ใหแลว    เปนอันใหดีแลว    ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีแลว    มานัตท่ีให 
แลว    เปนอันใหดีแลว    ที่ประพฤติแลว    เปนอันประพฤติดีแลว    พึง 
ประพฤติมานัตท่ีเหลือตอไป 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลังพระพฤติมานัต 
เกิดวิกลจริต    การประพฤติมานัตของเธอผูเกิดวิกลจริต   ใชไมได   หาก 
เธอหายวิกลจริต   ใหปรวิาสเดิมนั้นแหละแกเธอ    ปริวาสท่ีใหแลว    เปน 
อันใหดีแลว     ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีแลว    มานัตท่ีใหแลว   เปนอันให 
ดีแลว    ที่ประพฤติแลว     เปนอันประพฤติดีแลว    พึงพระพฤติมานัตท่ี 
เหลือตอไป 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังประพฤติมานัต 
มีจิตฟุงซาน    การประพฤติมานัตของเธอผูมีจิตฟุงซาน   ใชไมได  หาก 
เธอมีจิตไมฟุงซานอีก   ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ    ปริวาสท่ีใหแลว 
เปนอันใหดีแลว    ที่อยูแลว     เปนอันอยูดีแลว    มานัตท่ีใหแลว    เปน 
อันใหดีแลว    ที่ประพฤติแลว    เปนอันประพฤติดีแลว    พึงประพฤติ 
มานัตท่ีเหลือตอไป 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังประพฤติมานัต 
กระสับกระสายเพราะเวทนา    การประพฤติมานัตของเธอผูกระสับกระสาย 
เพราะเวทนา    ใชไมได   หากเธอไมกระสับกระสายเพราะเวทนาอีก    ให  
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ปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ    ปริวาสท่ีใหแลว    เปนอันใหดีแลว     ที่อยู 
แลว    เปนอันอยูดีแลว    มานัตท่ีใหแลว    เปนอันใหดีแลว    ทีป่ระพฤติ 
แลว    เปนอันประพฤติดีแลว    พึงประพฤติมานัตท่ีเหลือตอไป 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   กําลังประพฤติมานัต 
ถูกสงฆยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ    การประพฤติมานัตของเธอผูถูกยกวัตร 
ใชไมได    หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก    ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ 
ปริวาสท่ีใหแลว    เปนอันใหดีแลว    ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีแลว     มานัต 
ที่ใหแลว    เปนอันใหดีแลว     ที่ประพฤติแลว     เปนอันประพฤติดีแลว 
พึงประพฤติมานัตท่ีเหลือตอไป 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลังพระพฤติมานัต 
ถูกสงฆยกวัตรฐานไมทําคืนอาบัติ    การประพฤติมานัตของเธอผูถูกยกวัตร 
ใชไมได    หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก    ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ 
ปริวาสท่ีใหแลว     เปนอันใหดีแลว   ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีแลว    มานัต 
ที่ใหแลว    เปนอันใหดีแลว    ที่ประพฤติแลว    เปนอันระพฤติดีแลว 
พึงประพฤติมานัตท่ีเหลือตอไป 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลังประพฤติมานัต 
ถูกสงฆยกวัตรฐานไมสละทิฏฐิเลวทราม    การพระพฤติมานัตของเธอผูถูก 
ยกวัตร    ใชไมได    หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก    ใหปริวาสเดิมน้ันแหละ 
แกเธอ    ปรวิาสท่ีใหแลว    เปนอันใหดีแลว    ทีอ่ยูแลว    เปนอันอยูดี 
แลว    มานัตท่ีใหแลว    เปนอันใหดีแลว    ที่ประพฤติแลว    เปนอัน 
ประพฤติดีแลว    พึงประพฤติมานัตท่ีเหลือตอไป.  
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                                        ควรอัพภานสึก 
           [๔๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ควรอัพภาน 
สึกเสีย   การอัพภานเธอผูสึกแลว  ใชไมได   หากเธออุปสมบทใหม   ให 
ปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ    ปริวาสท่ีใหแลว    เปนอันใหดีแลว    ที่อยู 
แลว    เปนอันอยูดีแลว    มานัตท่ีใหแลว    เปนอันใหดีแลว   ทีป่ระพฤติ 
แลว    เปนอันพระพฤติดีแลว    สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น. 
                ควรอัพภานสึกบวชเปนสามเณรเปนตน 
           [๔๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ควรอัพภาน 
สึกบวชเปนสามเณร    การอัพภานสามเณร   ใชไมได   หากเธออุปสมบท 
ใหม   ใหปรวิาสเดิมนั้นแหละแกเธอ   ปริวาสท่ีใหแลว    เปนอันใหดีแลว 
ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีแลว    มานัตที่ใหแลว    เปนอันใหดีแลว    ที ่
ประพฤติแลว  เปนอันประพฤติดีแลว    สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ควรอัพภาน    เกิด 
วิกลจริต    การอัพภานเธอผูวิกลจริต    ใชไมได    หากเธอหายวิกลจริต 
ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ     ปริวาสท่ีใหแลว     เปนอันใหดีแลว    ที ่
อยูแลว   เปนอันอยูดีแลว   มานัตท่ีใหแลว   เปนอันใหดีแลว   ที่ประพฤติ 
แลว    เปนอันประพฤติดีแลว    สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ควรอัพภาน   มีจิต 
ฟุงซาน    การอัพภานเธอผูมีจิตฟุงซาน   ใชไมได   หากเธอมีจิตไมฟุง 
ซานอีก   ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ   ปริวาสท่ีใหแลว     เปนอันใหดี  
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แลว    ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีแลว    มานัตท่ีใหแลว     เปนอันใหดีแลว 
ที่ประพฤติแลว    เปนอันประพฤติดีแลว    สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ควรอัพภาน   กระสับ 
กระสายเพราะเวทนา    การอัพภานเธอผูกระสับกระสายเพราะเวทนา    ใช 
ไมได  หากเธอไมกระสับกระสายเพราะเวทนาอีก   ใหปริวาสเดิมนั้นแหละ 
แกเธอ    ปรวิาสท่ีใหแลว    เปนอันใหดีแลว   ที่อยูแลว   เปนอันอยูดีแลว 
มานัตท่ีใหแลว    เปนอันใหดีแลว    ทีป่ระพฤติแลว    เปนอันประพฤติดี 
แลว  สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ควรอัพภาน    ถูก 
สงฆยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ  การอัพภานเธอผูถูกยกวัตร   ใชไมไดหาก 
เธอถูกเรียกเขาหมูอีก    ใหปริวาสเดิมน้ันแหละแกเธอ    ปริวาสท่ีใหแลว 
เปนอันใหดีแลว     ที่อยูแลว     เปนอันอยูดีแลว    มานัตท่ีใหแลว    เปน 
อันใหดีแลว    ที่ประพฤติแลว    เปนอันประพฤติดีแลว    สงฆพึงอัพภาน 
ภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ควรอัพภาน    ถูก 
สงฆยกวัตรฐานไมทําคืนอาบัติ    การอัพภานเธอผูถูกยกวัตร    ใชไมได 
หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก    ใหปริวาสเดิมนั้นแหละเเกเธอ    ปริวาสท่ีให 
แลว     เปนอันใหดีแลว     ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีเเลว     มานัตท่ีใหแลว 
เปนอันใหดีแลว    ที่ประพฤติแลว    เปนอันประพฤติดีแลว    สงฆพึง 
อัพภานภิกษุนั้น  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ควรอัพภาน   ถกู 
สงฆยกวัตรฐานไมสละทิฏฐิเลวทราม   การอัพภานเธอผูถูกยกวัตร    ใชไม 
ได    หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก    ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ    ปริวาส 
ที่ใหแลว    เปนอันใหดีแลว    ที่อยูแลว    เปนอันอยูดีแลว     มานัตท่ีให 
แลว    เปนอันใหดีแลว    ที่ประพฤติดีแลว     เปนอันประพฤติดีแลว 
สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น. 
                                      ตัวอยาง  ๔๐  เรื่อง  จบ 
                               กําลังอยูปริวาสตองอาบัติ 
           [๔๘๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังอยู 
ปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง  มีประมาณ   ไมไดปด 
บังไว     ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม. 
           [๔๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังอยู 
ปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   มีประมาณ    ปดบังไว 
ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม      และใหปริวาสประมวลอาบัติ 
ตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ. 
           [๔๙๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   กาํลังอยู 
ปริวาส  ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง  มีประมาณ   ปดบังไว 
บาง ไมไดปดบังไวบาง    ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม    และ  
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ใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแก 
เธอ. 
           [๔๙๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังอยู 
ปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   ไมมีประมาณ   ไมได 
ปดบังไว   ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม. 
           [๔๙๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลังอยู 
ปริวาส   ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   ไมมีประมาณปดบังไว 
ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม    และใหปริวาสประมวลอาบัติตัว 
กอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ  
           [๔๙๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลังอยู 
ปริวาส  ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง  ไมมีประมาณ   ปดบัง 
ไวบาง   ไมไดปดบังไวบาง   ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม   และ 
ใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแก 
เธอ. 
           [๔๙๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังอยู 
ปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง    ไม 
มีประมาณบาง    ไมไดปดบังไว    ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม  
           [๔๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   กําลังอยู 
ปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง    ไม 
มีประมาณบาง    ปดบังไว   ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม   และ 
ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ.   
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           [๔๙๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   กาํลังอยู 
ปริวาส   ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง    ไม 
มีประมาณบาง    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    ภิกษุนัน้อันสงฆพึง 
ชักเขาหาอาบัติเดิม   และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน   เพ่ือ 
อาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ. 
                                          ควรมานัต 
           [๔๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ควรมานัต  
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณ     ไมไดปดบังไว 
ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ควรมานัต  ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   มีประมาณ    ปดบังไว   ภิกษุนั้นอันสงฆ 
พึงชักเขาหาอาบัติเดิม    และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน 
เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ควรมานัต   ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณ    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบัง 
ไวบาง    ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม    และใหปริวาสประมวล 
อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ควรมานัต   ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   ไมมีประมาณ   ไมไดปดบังไว    ภิกษุนั้น 
อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ควรมานัต  ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ไมมีประมาณ    ปดบังไว    ภิกษุนั้นอัน 
สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม    และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวย 
กัน     เพ่ืออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ควรมานัต   ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ไมมีประมาณ    ปดบังไวบาง    ไมไดปด 
บังไวบาง    ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม    และใหปริวาส 
ประมวลอาบัติ ตัวกอนเขาดวยกัน   เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ควรมานัต   ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง    ไมมีประมาณบาง    ไม 
ไดปดบังไว    ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ควรมานัต     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง   ไมมีประมาณบาง    ปด 
บังไว    ภิกษุอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม    และใหปริวาสประมวลอาบัติ 
ตัวกอนเขาดวยกัน     เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ควรมานัต   ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง    ไมมีประมาณบาง    ปด 
บังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไว 
แกเธอ.  
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                                    กําลังประพฤติมานัต 
           [๔๙๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังประ- 
พฤติมานัต    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   มีประมาณ   ไมได 
ปดบังไว    ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังประพฤติมานัต 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณ    ปดบงัไว    ภิกษุ 
นั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม   และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา 
ดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังประพฤติมานัต 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณ    ปดบงัไวบาง  ไม 
ไดปดบังไวบาง    ภิกษนุั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม    และใหปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังประพฤติมานัต 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ไมมีประมาณ    ไมไดปดบังไว 
ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลังประพฤติมานัต 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ไมมีประมาณ  ปดบังไว  ภิกษุ 
นั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม    และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอน 
เขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังประพฤติมานัต  
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ไมมีประมาณ    ปดบังไวบาง  
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ไมไดปดบังไวบาง    ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม     และให 
ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน     เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลังประพฤติมานัต 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง  มีประมาณบาง    ไมมีประมาณ 
บาง    ไมไดปดบังไว   ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังประพฤติมานัต 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง    ไมมีประมาณ 
บาง    ปดบังไว    ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม    และใหปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลังประพฤติมานัต 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง    ไมมีประมาณ 
บาง    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    ภิกษนุั้นอันสงฆพึงชักเขาหา 
อาบัติเดิม    และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติ 
ตามท่ีปดบังไวแกเธอ. 
                                         ควรอัพภาน 
           [๔๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัย     ควรอัพภาน 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณ     ไมไดปดบังไว 
ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม. 
           [๕๐๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ควรอัพภาน 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณ   ปดบังไว   ภิกษุ  
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นั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม    และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอน 
เขาดวยกัน     เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ. 
           [๕๐๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ควรอัพภาน 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณ    ปดบงัไวบาง 
ไมไดปดบังไวบาง  ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม   และใหปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ. 
           [๕๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ควรอัพภาน 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ไมมีประมาณ ไมไดปดบังไว 
ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
           [๕๐๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ควรอัพภาน 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ไมมีประมาณ    ปดบังไว 
ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม    และใหปริวาสประมวลอาบัติตัว 
กอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ. 
           [๕๐๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภาน 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   ไมมีประมาณ   ปดบังไวบาง 
ไมไดปดบังไวบาง  ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม   และใหปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน     เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ. 
           [๕๐๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนีค้วรอัพภาน 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง    ไมมีประมาณ 
บาง    ไมไดปดบังไว    ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 402 

           [๕๐๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภาน  
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง    ไมมีประมาณ 
บาง    ปดบังไว    ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม    และใหปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดไวแกเธอ. 
           [๕๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ควรอัพภาน 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง    ไมมีประมาณ 
บาง    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง     ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหา 
อาบัติเดิม    และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติ 
ตามท่ีปดบังไวแกเธอ. 
                                     ตัวอยาง  ๓๖  เรื่อง   จบ 
 
                                        มานัตหนึ่งรอย 
                                        สึกอุปสมบทใหม 
           [๕๐๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว   ไมไดปดบังไวแลวสึก   เธออุปสมบทใหม   ไม 
ปดบังอาบัติเหลาน้ัน    พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น. 
           [๕๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    ไมไดปดบังไวแลวสึก    เธออุปสมบทใหม 
ปดบังอาบัติเหลาน้ัน  พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งหลัง 
แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น.  
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           [๕๑๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวแลวสึก    เธออุปสมบทใหม    ไมปด 
บังอาบัติเหลาน้ัน  พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน 
แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น. 
           [๕๑๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวแลวสึก    เธออุปสมบทใหม   ปดบัง 
อาบัติเหลาน้ัน     พึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและ 
หลังแลวใหมานัตแกภิกษุนั้น. 
           [๕๑๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    เธอสึก 
แลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมปดบัง 
อาบัติเหลาน้ันในภายหลัง   พึงใหปรวิาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้ง 
กอน    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น. 
           [๕๑๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    เธอสึก 
แลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน 
และหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 404 

           [๕๑๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    เธอสึก 
แลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน   ปดบังอาบัติเหลา 
นั้นในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน 
และหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น. 
           [๕๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    เธอสึก 
แลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน    ปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ  ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน 
และหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น. 
           [๕๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    คือ    อาบัติบางอยางเธอรู    อาบัติบางอยาง 
ไมรู    ปดบังอาบัติที่รู    ไมปดบังอาบัติที่ไมรู    เธอสึกแลวอุปสมบทใหม 
อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน   รูอาบัติเหลาน้ันแลวไมปดบัง 
ในภายหลัง    อาบัติเหลาใดเธอไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลา 
นั้นแลวไมปดบังในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไว 
ครั้งกอน    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น. 
           [๕๑๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    คือ    อาบัติบางอยางเธอรู    อาบัติบางอยาง  
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ไมรู    ปดบังอาบัติที่รู    ไมปดบังอาบัติที่ไมรู    เธอสึกแลวอุปสมบทใหม 
อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน   รูอาบัติเหลาน้ันแลวไมปดบัง 
ในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบติัเหลาน้ัน 
แลวปดบังไวในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ  ตามท่ีปดบังไวครั้ง 
กอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น. 
           [๕๑๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    คือ    อาบัติบางอยางเธอรู    อาบัติบางอยาง 
ไมรู    ปดบังอาบัติที่รู    ไมปดบังอาบัติที่ไมรู    เธอสึกแลวอุปสมบทใหม 
อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวใน 
ภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน   รูอาบัติเหลาน้ันแลว 
ไมปดบังในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน 
และหลัง     แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น. 
           [๕๑๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว     คือ     อาบัติบางอยางเธอรู     อาบัติบางอยาง 
ไมรู    ปดบังตองอาบัติที่รู    ไมปดบังอาบัติที่ไมรู    เธอสึกแลวอุปสมบทใหม 
อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ันแลวปดบังไวใน 
ภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ัน 
แลวปดบังไวในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้ง 
กอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น. 
           [๕๒๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว     คือ    อาบัติบางอยางเธอระลึกได    บางอยาง  
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ระลึกไมได      ปดบังอาบัติที่ระลึกได      ไมไดปดบังอาบัติที่ระลึกไมได 
เธอสึกแลวอุปสมบทใหม       อาบัติเหลาใดระลึกไดแลว ไดปดบังไวเมื่อ 
กอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดไมปดบังไวในภายหลัง  อาบัติเหลาใดระลึก 
ไมไดปดบังไวเมื่อกอน      ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดแลวไมปดบังในภายหลัง 
พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน   แลวใหมานัตแกภิกษุ 
นั้น. 
           [๕๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    คือ    อาบัติบางอยางระลึกได    บางอยาง 
ระลึกไมได    ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได   เธอ 
สึกแลวอุปสมบทใหม       อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน 
ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดแลวไมปดบังในภายหลังอาบัติเหลาใดระลึกไมได 
ปดบังไวเมื่อกอน      ระลกึอาบัติเหลานั้นไดปดบังในภายหลัง     พึงให 
ปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแก 
ภิกษุนั้น.     
           [๕๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว      คืออาบัติบางอยางเธอระลึกได     บางอยาง 
ระลึกไมได   ปดบังอาบัติที่ระลึกได   ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได   เธอสกึ 
แลวอุปสมบทใหม   อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน   ระลึก 
อาบัติเหลาน้ัน ไดปดบังไวในภายหลัง    อาบัติเหลาใดระลึกไมไดปดบังไว 
เมื่อกอน     ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดไมปดบังในภายหลัง    พึงใหปริวาสใน 
กองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแตภิกษุนั้น.  
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           [๕๒๓]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    คือ    อาบัติบางอยางเธอระลึกได    บางอยาง 
ระลึกไมได    ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได    เธอ 
สึกแลวอุปสมบทใหม       อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน 
ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดปดบังไวในภายหลัง      อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไม 
ไดปดบังไวเมื่อกอน     ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดปดบังในภายหลัง      พึงให 
ปริวาสในกองอาบัติ     ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแก 
ภิกษุนั้น. 
           [๕๒๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง   สงสัยในอาบัติบาง 
อยาง     ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย     ไมปดบังอาบัติที่สงสัย    เธอสึกแลว 
อุปสมบทใหม   อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน   ไมสงสัยไมปด 
บังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง      อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน 
ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ 
ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น. 
           [๕๒๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว      ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง     สงสัยในอาบัติ 
บางอยาง    ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย      เธอสึกแลว 
อุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน     ไมสงสัยไม 
ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง      อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อ  
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กอน  ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติ 
ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น. 
           [๕๒๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง   สงสัยในอาบัติบาง 
อยาง      ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย       ไมปดบังอาบัติที่สงสัย      เธอสึกแลว 
อุปสมบทใหม   อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน   ไมสงสัยปดบัง 
อาบัติเหลาน้ันในภายหลัง   อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน  ไม 
สงสัยไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ  ตาม 
ที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น  
           [๕๒๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง   สงสัยในอาบัติบาง 
อยาง     ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย      ไมปดบังอาบัติที่สงสัย      เธอสึกแลว 
อุปสมบทใหม    ไมสงสัยในอาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัย 
ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อ 
กอน    ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกอง 
อาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง  แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น.  
                                 สึกบวชเปนสามเณร 
           [๕๒๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    ไมไดปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร    เธอ 
อุปสมบทใหมไมปดบังอาบัติเหลาน้ัน  พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น   
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง     ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมไดปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร      เธอ 
อุปสมบทใหม   ปดบังอาบัติเหลาน้ัน   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ี 
ปดบังไวครั้งหลัง   แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง      ภิกษุในธรรมวินัยนี้      ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร    เธออุปสมบท 
ใหม    ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันพึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไว 
ครั้งกอน   แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      อน่ึง     ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว     ปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร     เธออุปสมบท 
ใหม  ปดบังอาบัติเหลาน้ัน    พึงใหปริวาสใสกองอาบัติ  ตามท่ีปดบังไว 
ครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง     ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว   ปดบังไวบาง   ไมไดปดบังไวบาง    เธอสึกบวชเปน 
สามเณรแลวอุปสมบทใหม   อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมปดบงั 
อาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมปด 
บังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไว 
ครั้งกอน  แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง     ภิกษุในธรรมวินัยนี้      ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวบาง      ไมไดปดบังไวบาง      เธอสึกบวช 
เปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน    ไม  
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ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง       อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน 
ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ  ตามที่ปดบัง 
ไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    เธอสึกบวช 
เปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน    ปด 
บังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ไม 
ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ  ตามที่ปดบัง 
ไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว     ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง   เธอสึกบวชเปน 
สามเณรแลวอุปสมบทใหม   อาบัติเหลาใดปดบังไวเมื่อกอน   ปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน 
และหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    คือ    อาบัติบางอยางเธอรู    อาบัติบางอยางไมรู 
ปดบังอาบัติที่รู    ไมปดบังอาบัติที่ไมรู   เธอสึกบวชเปนสามเณรแลว 
อุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติ 
เหลาน้ันแลวไมปดบังในภายหลัง   อาบัติเหลาใดเธอไมรูไมไดปดบังไวเมื่อ  
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กอน    รูอาบติัเหลาน้ันแลวไมปดบังในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกอง 
อาบัติ  ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน  แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    คือ     อาบัติบางอยางเธอรู    อาบัติบางอยางไมรู 
ปดบังอาบัติที่รู    ไมปดบังอาบัติที่ไมรู    เธอสึกบวชเปนสามเณรแลว 
อุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดเธอรูแลวปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลา 
นั้นแลวไมปดบังในภายหลัง    อาบัติเหลาใดเธอไมรูไมไดปดบังไวเมื่อ 
กอน    รูอาบติัเหลาน้ันแลวปดบังในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ 
ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายดวย    คือ    อาบัติบางอยางเธอรู    อาบัติบางอยางไมรู 
ปดบังอาบัติที่รู    ไมปดบังอาบัติที่ไมรู    เธอสึกบวชเปนสามเณรแลว 
อุปสมบทใหม  อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติ 
เหลาน้ันแลวปดบังไวในภายหลัง    อาบัติเหลาใดเธอไมรูไมไดปดบังไว 
เมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ันแลวไมปดบังในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกอง 
อาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    คือ    อาบัติบางอยางเธอรู    อาบัติบางอยางไมรู 
ปดบังอาบัติที่รู    ไมปดบังอาบัติที่ไมรู    เธอสึกบวชเปนสามเณรแลว 
อุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติ 
เหลาน้ันแลวปดบังไวในภายหลัง    อาบัติเหลาใดเธอไมรู   ไมไดปดบังไว  
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เมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ันแลวปดบังในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกอง 
อาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    คือ    อาบัติบางอยางเธอระลึกได    อาบัติบางอยาง 
ระลึกไมได   ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได    เธอ 
สึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดระลึกไดปดบังไว 
เมื่อกอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดไมปดบังไวในภายหลัง    อาบัติเหลาใด 
ระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดไมปดบังในภาย 
หลัง  พึงใหปริวาสไมกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน  แลวใหมานัต 
แกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้      ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    คือ     อาบัติบางอยางเธอระลึกได    บางอยางระลึก 
ไมได    ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได    เธอสึก 
บวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวปดบัง 
ไวเม่ือกอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดไมปดบังไวในภายหลัง    อาบัติเหลา 
ใดระลึกไมได   ไมไดปดบังไวเมื่อกอน   ระลึกอาบัติเหลาน้ันใดปดบังใน 
ภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง 
แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    คือ    อาบัติบางอยางเธอระลึกได    บางอยางระลึก 
ไมได  ปดบงัอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได   เธอสึกบวช  
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เปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวปดบังไวเมื่อ 
กอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดปดบังไวในภายหลัง    อาบัติเหลาใดระลึก 
ไมได  ไมไดปดบังไวเมื่อกอน  ระลึกอาบัติเหลาน้ันได  ไมปดบังในภาย 
หลังพึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลวให 
มานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    คือ    อาบัติบางอยางเธอระลึกได    บางอยางระลึก 
ไมได   ปดบงัอาบัติที่ระลึกได   ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได   เธอสึกบวช 
เปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวปดบังไวเมื่อ 
กอน   ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดแลวปดบังไวในภายหลัง   อาบัติเหลาใดระลึก 
ไมไดไมปดบังไวเมื่อกอน  ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดปดบังไวในภายหลัง  พึง 
ใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลวใหมานัตแก 
ภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง   สงสัยในอาบัติบางอยาง 
ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย    เธอสึกบวชเปนสามเณร 
แลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน   ไมสงสัยไม 
ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อ 
กอน    ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกอง 
อาบัติ  ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้      ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง 
ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย    เธอสึกบวชเปนสามเณร 
แลวอุปสมบทใหม   อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัย 
ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อ 
กอน    ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกอง 
อาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ตองอาบัติ  
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง 
ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย    เธอสึกบวชเปนสามเณร 
แลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัย 
ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดสงสัย ไมไดปดบังไวเมื่อ 
กอน    ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกอง 
อาบัติ  ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง  เเลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัย     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง 
ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย    เธอสึกบวชเปนสามเณร 
แลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัย 
ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อ 
กอน    ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ัน  ในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกอง 
อาบัติ  ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง  แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น.  
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                                           วิกลจริต 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมไดปดบังไว    เธอเกิดวิกลจริต    ครัน้หายแลว 
ไมปดบังอาบัติเหลาน้ัน    พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมไดปดบังไว    เธอเกิดวิกลจริต    ครัน้หายแลว 
ปดบังอาบัติเหลาน้ัน    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ  ตามท่ีปดบังไวครั้งหลัง 
แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว   ปดบังไว   เธอเกิดวิกลจริต   ครั้นหายแลว  ไมปด 
บังอาบัติเหลาน้ัน    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน 
แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไว   เธอเกิดวิกลจริต   ครั้นหายแลว   ปดบัง 
อาบัติเหลาน้ัน    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและ 
หลัง  แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    เธอเกิดวิกล 
จริต  ครั้นหาแลว  อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน  ไมปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมปดบังไวเมื่อกอน    ปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติ  ตามที่ปดบังไวครั้งกอน 
แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว   ปดบังไวบาง    ไมปดบังไวบาง    เธอเกิดวิกลจริต 
ครั้นหายแลว    อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมปดบงัอาบัติเหลา 
นั้นในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ปดบงัอาบัติเหลา 
นั้นในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและ 
หลัง  แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้      ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวบาง   ไมไดปดบังไวบาง   เธอเกิดวิกลจริต 
ครั้นหายแลว    อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน    ปดบังอาบัติเหลานั้น 
ในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมปดบงัอาบัติเหลา 
นั้นในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและ 
หลัง   แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้      ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว     ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    เธอเกิดวิกล 
จริต    ครั้นหายแลว    อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน    ปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน 
และหลัง    แลวใหมานัต แกภิกษุนั้น  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    คือ    อาบัติบางอยางเธอรู    บางอยางไมรู    ปดบัง 
อาบัติที่รู   ไมปดบังอาบัติที่ไมรู   เธอเกิดวิกลจริต   ครั้นหายแลว   อาบัติ  
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เหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน   รูอาบัติเหลาน้ันไมปดบังในภายหลัง 
อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน  รูอาบติัเหลาน้ันไมปดบังในภาย  
หลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน   แลวใหมานัต 
แกภิกษุนั้น     
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    คือ   อาบัติบางอยางเธอรู    บางอยางไมรู    ปดบัง 
อาบัติที่รู   ไมปดบังอาบัติที่ไมรู   เธอเกิดวิกลจริต   ครั้นหายแลว   อาบัติ 
เหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ันไมปดบังไวในภายหลัง 
อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบติัเหลาน้ันปดบังในภาย 
หลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลว 
ใหมานัต แกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    คือ    อาบัติบางอยางเธอรู    บางอยางไมรู    ปดบัง 
อาบัติที่รู  ไมปดบังอาบัติที่ไมรู   เธอเกิดวิกลจริต   ครั้นหายแลว   อาบัติ 
เหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ันแลวปดบังไวในภาย 
หลัง    อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ันไมปด 
บังไวในภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติ  ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและ 
หลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    อาบัติบางอยางเธอรู    บางอยางไมรู    ปดบังอาบัติ 
ที่รู    ไมปดบังอาบัติที่ไมรู    เธอเกิดวิกลจริต   ครั้นหายแลว    อาบัติ  
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เหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน  รูอาบัติเหลาน้ันแลวปดบังไวในภายหลัง 
อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน  รูอาบติัเหลาน้ันแลวปดบังไวใน 
ภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง 
แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    อาบัติบางอยางระลึกได    บางอยางระลึกไมไดปดบัง 
อาบัติที่ระลึกได   ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได    เธอเกิดวิกลจริต    ครั้น 
หายแลว     อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน     ระลึกอาบัติ 
เหลาน้ันได  ไมปดบังไวในภายหลัง  อาบัติเหลาใดระลึกไมได  ไมไดปดบัง 
ไวเม่ือกอน     ระลึกอาบติัเหลาน้ันได    ไมปดบังในภายหลัง    พึงให 
ปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน   แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึงภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    อาบัติบางอยางเธอระลึกได     บางอยางระลึกไมได 
ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได    เธอเกิดวิกลจริต 
ครั้นหายแลว    อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน   ระลึกอาบัติ 
เหลาน้ันได   ไมปดบังในภายหลัง  อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบัง 
ไวเม่ือกอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ัน ไดแลวปดบังในภายหลัง    พึงใหปริวาส 
ในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว     อาบัติบางอยางเธอระลึกได    บางอยางระลึกไมได  
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ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได    เธอเกิดวิกลจริต 
ครั้นหายแลว      อาบัติเหลาใดระลึกไดแลว ไดปดบังไวเมื่อกอน     ระลึก 
อาบัติเหลาน้ันไดแลวปดไวในภายหลัง    อาบัติเหลาใดระลึกไมได   ไมได 
ปดบังไวเมื่อกอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ันได   ไมปดบังในภายหลัง   พึงให 
ปริวาสในกองอาบัติ     ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแก 
ภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว     อาบัติบางอยางเธอระลึกได     บางอยางระลึกไมได 
ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได    เธอเกิดวิกลจริต 
ครั้นหายแลว     อาบัติเหลาใดระลึกได    แลวไดปดบังไวเมื่อกอน   ระลึก 
อาบัติเหลาน้ันไดแลวปดบังไวในภายหลัง    อาบัติเหลาใดระลึกไมได    ไม 
ไดปดบังไวเมื่อกอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดแลวปดบังไวในภายหลัง 
พึงใหปริวาสในกองอาบัติ  ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลวใหมานัต 
แกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง 
ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย  ไมปดบังอาบัติที่สงสัย   เธอเกิดวิกลจริต  ครั้นหาย 
แลว    อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน   ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน   ไมสงสัย 
ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปด 
บังไวครั้งกอน  แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้      ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง 
ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย    เธอเกิดวิกลจริต    ครั้น  
หายแลว     อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน     ไมสงสัยไมปดบัง 
อาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน 
ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตาม 
ที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้      ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง   สงสัยในอาบัติบางอยาง 
ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย    เธอเกิดวิกลจริต    ครั้น 
หายแลว   อาบัติเหลาใดไมสงสัย    ไดปดบังไวเมื่อกอน   ไมสงสัย ปดบัง 
อาบัติเหลาน้ันในภายหลัง  อาบัติเหลาใดสงสัย  ไมไดปดบังไวเมื่อกอน 
ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ 
ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง   สงสัยในอาบัติบางอยาง 
ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย    เธอเกิดวิกลจริต    ครั้น 
หายแลว    อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน  ไมสงสัยปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง   อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน   ไมสงสัย 
ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบัง 
ไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น .  
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                                          มีจิตฟุงซาน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติสังฆา- 
ทิเสสหลายตัว    ไมไดปดบังไว    เธอมีจิตฟุงซาน    ครั้นหายแลว    ไม 
ปดบังอาบัติเหลาน้ัน  พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึงภิกษุในธรรนวินัยนี้     ตองอาบัติสังฆา- 
ทิเสสหลายตัว    ไมไดปดบังไว   เธอมีจิตฟุงซาน   ครั้นหายแลว    ปดบัง 
อาบัติเหลาน้ัน    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งหลัง 
แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึงภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติสังฆา- 
ทิเสสหลายตัว  ปดบังไว  เธอมีจิตฟุงซาน  ครั้นหายแลว   ไมปดบังอาบัติ 
เหลาน้ัน     พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน  แลวให 
มานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึงภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตองอาบัติสังฆา- 
ทิเสสหลายตัว    ปดบังไว  เธอมีจิตฟุงซาน  ครั้นหายแลว    ปดบังอาบัติ 
เหลาน้ัน    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง 
แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติสังฆา- 
ทิเสสหลายตัว    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    เธอมีจิตฟุงซาน 
ครั้นหายแลว    อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน  ไมปดบังอาบัติเหลาน้ัน 
ในภายหลัง     อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมปดบงัอาบัติเหลา 
นั้นในภายหลัง     พึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน 
และใหมานัตแกภิกษุนั้น  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้       ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวบาง    ไมปดบังไวบาง   เธอมีจิตฟุงซาน 
ครั้นหายแลว    อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมปดบงัอาบัติเหลา 
นั้นในภายหลัง  อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน  ไมปดบงัอาบัติเหลา 
นั้นในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและ 
หลัง   แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว   ปดบังไวบาง   ไมไดปดบังไวบาง    เธอมีจิตฟุงซาน 
ครั้นหายแลว    อาบัติเหลาใดไดปดบัง  ไวเมื่อกอน    ปดบังอาบัติเหลาน้ัน 
ในภายหลัง  อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน  ไมปดบังอาบัติเหลาน้ัน 
ในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง 
แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง   เธอมีจิตฟุงซาน 
ครั้นหายแลว   อาบัติเหลาใดไมปดบังไวเมื่อกอน   ปดบังอาบัติเหลาน้ันใน 
ภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน  ปดบังอาบัติเหลาน้ันใน 
ภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง 
แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว     อาบัติบางอยางเธอรู    บางอยางไมรู    ปดบังอาบัติ 
ที่รู   ไมปดบงัอาบัติที่ไมรู    เธอมีจิตฟุงซาน    ครั้นหายแลว    อาบัติ  
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เหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน   รูอาบัติเหลาน้ันไมปดบังในภายหลัง  
อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบติัเหลาน้ันไมปดบังในภาย 
หลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน   แลวใหมานัต  
แกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้      ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    อาบัติบางอยางเธอรู   บางอยางไมรู  ปดบังอาบัติที่รู 
ไมปดบังอาบัติที่ไมรู    เธอมีจิตฟุงซาน   ครั้นหายแลว   อาบัติเหลาใดเธอ 
รูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ันไมปดบังในภายหลัง    อาบัติ 
เหลาใดไมรู  ไมไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ันแลวปดบังในภาย 
หลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลว 
ใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    อาบัติบางอยางเธอรู    บางอยางไมรู    ปดบังอาบัติ 
ที่ร    ไมปดบังอาบัติที่ไมรู   เธอมีจิตฟุงซาน    ครัน้หายแลว    อาบัติ 
เหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ันแลวปดบังไวใน 
ภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ันไม 
ปดบังในภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติ  ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและ 
หลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้      ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    อาบัติบางอยางเธอรู    บางอยางไมรู    ปดบังอาบัติ 
ที่รู    ไมปดบังอาบัติที่ไมรู    เธอมีจิตฟุงซาน    ครั้นหายแลว    อาบัติ  
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เหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ันแลวปดบังไวใน 
ภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ันแลว 
ปดบังไวในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน 
และหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    อาบัติบางอยางเธอระลึกได    บางอยางระลึกไมได 
ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได    เธอมีจิตฟุงซาน 
ครั้นหายแลว     อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน    ระลึก 
อาบัติเหลาน้ันได  ไมปดบังในภายหลัง  อาบัติเหลาใดระลึกไมได  ไมได 
ปดบังไวเมื่อกอน  ระลึกอาบัติเหลาน้ันได  ไมปดบังในภายหลัง  พึงให 
ปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    อาบัติบางอยางเธอระลึกได    บางอยางระลึกไมได 
ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได    เธอมีจิตฟุงซาน 
ครั้นหายแลว   อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน   ระลึกอาบัติ 
เหลาน้ันได  ไมปดบังในภายหลัง  อาบัติเหลาใดระลึกไมได  ไมไดปดบัง 
ไวเม่ือกอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดแลวปดบังในภายหลัง    พึงใหปริวาส 
ในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อนึ่ง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    อาบัติบางอยางเธอระลึกได    บางอยางระลึกไมได 
ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได    เธอมีจิตฟุงซาน  
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ครั้นหายแลว    อาบัติเหลาใดระลึกได   แลวไดปดบังไวเมื่อกอน    ระลกึ 
อาบัติเหลาน้ันไดแลวปดบังในภายหลัง    อาบัติเหลาใดระลึกไมได   ไมได 
ปดบังไวเมื่อกอน  ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดแลว  ไมปดบังในภายหลัง  พึง 
ใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลวใหมานัตแก 
ภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    อาบัติบางอยางเธอระลึกได    บางอยางระลึกไมได 
ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได    เธอมีจิตฟุงซาน 
ครั้นหายแลว   อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน   ระลึกอาบัติ 
เหลาน้ันไดแลวปดบังในภายหลัง   อาบัติเหลาใดระลึกไมได   ไมไดปดบัง 
ไวเม่ือกอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ันได    แลวปดบังในภายหลัง    พึงให 
ปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลวใหมานัตแก 
ภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง 
ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย    เธอมีจิตฟุงซาน    ครั้น 
หายแลว    อาบัติเหลาใดไมสงสัย    ไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัยไมปด 
บังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง  อาบัติเหลาใดสงสัย  ไมไดปดบงัไวเมื่อกอน 
ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ 
ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง 
ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย    เธอมีจิตฟุงซาน    ครั้น 
หายแลว  อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัยไมปดบัง 
อาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน 
ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตาม 
ที่ปดบังไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง 
ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย    เธอมีจิตฟุงซาน    ครั้น 
หายแลว   อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน   ไมสงสัยปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง   อาบัติเหลาใดสงสัย   ไมปดบังไวเมื่อกอน   ไมสงสัย 
ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามที่ปด 
บังไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง 
ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย    เธอมีจิตฟุงซาน    ครั้น 
หายแลว     อาบัติเหลาใดไมสงสัย    ไดปดบังไวเมื่อกอน     ไมสงสัยปดบัง 
อาบัติเหลาน้ันในภายหลัง     อาบัติเหลาใดสงสัย     ไมไดปดบังไวเมื่อกอน 
ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติ  ตามท่ี  
ปดบังไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น  
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                          กระสบักระสายเพราะเวทนา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้      ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมไดปดบังไว    เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา 
ครั้นหายแลว    ไมปดบังอาบัติเหลาน้ัน    พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมไดปดบังไว    เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา 
ครั้นหายแลว    ปดบังอาบัติเหลาน้ัน    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ี 
ปดบังไวครั้งหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไว    เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา    ครั้น 
หายแลว  ไมปดบังอาบัติเหลาน้ัน  พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปด 
บังไวครั้งกอน    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไว    เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา    ครั้น 
หาแลว  ปดบังอาบัติเหลาน้ัน  พึงใหปริวาสในกองอาบัติ  ตามท่ีปดบัง 
ไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    เธอกระสับ 
กระสายเพราะเวทนา    ครั้นหายแลว    อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน 
ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน  
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ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปด 
บังไวครั้งกอน    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    เธอกระสับ 
กระสายเพราะเวทนา    ครั้นหายแลว     อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน 
ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน 
ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบัง 
ไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    เธอกระสับ 
กระสายเพราะเวทนา    ครั้นหายแลว     อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน 
ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน 
ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปด 
บังไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    เธอกระสับ 
กระสายเพราะเวทนา    ครั้นหายแลว     อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน 
ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน 
ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบัง 
ไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    อาบัติบางอยางเธอรู    บางอยางไมรู    ปดบังอาบัติ 
ที่รู  ไมปดบงัอาบัติที่ไมรู  เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา  ครั้นหาแลว 
อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ันไมปดบังไวใน 
ภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมรู    ไมไดปดบังเม่ือกอน     อาบัติเหลาน้ันไม 
ปดบังไวในภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน 
แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    อาบัติบางอยางเธอรู    บางอยางไมรู    ปดบังอาบัติ 
ที่รู  ไมปดบงัอาบัติที่ไมรู  เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา   ครั้นหายแลว 
อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน     รูอาบัติเหลาน้ันไมปดบังในภาย 
หลัง    อาบัติเหลาใดไมรู     ไมไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ันแลว 
ปดบังในภายหลัง     พึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน 
และหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายดวย    อาบัติบางอยางเธอรู    บางอยางไมรู    ปดบังอาบัติ 
ที่รู    ไมปดบังอาบัติที่ไมรู     เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา    ครั้นหาย 
แลว   อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน   รูอาบัติเหลาน้ันแลวปดบัง 
ไวในภายหลัง  อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน   รูอาบัติเหลาน้ัน 
ไมปดบังในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน 
และหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    อาบัติบางอยางเธอรู    บางอยางไมรู    ปดบังอาบัติ 
ที่รู  ไมปดบงัอาบัติที่ไมรู  เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา   ครั้นหายแลว 
อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติเหลาน้ันแลวปดบังไวใน 
ภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน   รูอาบัติเหลาน้ันแลว 
ปดบังไวในภายหลัง   พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน 
และหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว     อาบัติบางอยางเธอระลึกได     บางอยางระลึกไมได 
ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได    เธอกระสับกระสาย 
เพราะเวทนา    ครั้นหายแลว      อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อ 
กอน     ระลกึอาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังไวในภายหลัง     อาบัติเหลาใด 
ระลึกไมได   ไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ันได    ไมปดบัง 
ในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน   แลว 
ใหมานัตแกภิกษุนั้น  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตองอาบัติ  
สังฆาทิเสสหลายตัว      อาบัติบางอยางเธอระลึกได     บางอยางระลึกไมได 
ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมไดปดบังอาบัติที่ระลึกไมได    เธอกระสับ 
กระสายเพราะเวทนา   ครั้งหายแลว    อาบัติเหลาใดระลึกไดแลว   ไดปดบัง 
ไวเม่ือกอน  ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดแลว  ปดบังในภายหลัง   อาบัติเหลาใด  
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ระลึกได   ไมไดปดบังไวเมื่อกอน  ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดแลว   ปดบังใน 
ภายหลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ     ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง 
แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว     อาบัติบางอยางเธอระลึกได     บางอยางระลึกไมได 
ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได   เธอกระสับกระสาย  
เพราะเวทนา   ครั้นหายแลว     อาบัติเหลาใดระลึกไดแลว   ไดปดบังไวเมื่อ 
กอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดแลวปดบังในภายหลัง    อาบัติเหลาใดระลึก 
ไมได    ไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ระลกึอาบัติเหลานั้นไดไมปดบังในภาย  
หลัง    พึงใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลว 
ใหมานัต แกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้      ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว     อาบัติบางอยางเธอระลึกได     บางอยางระลึกไมได 
ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได   เธอกระสับกระสาย 
เพราะเวทนา     ครั้นหายแลว     อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อ 
กอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดแลวปดบังในภายหลัง    อาบัติเหลาใดระลึก 
ไมได    ไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ระลกึอาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังใน 
ภายหลัง     พึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง 
แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้      ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง  
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ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย    เธอกระสับกระสายเพราะ 
เวทนา    ครัน้หายแลว       อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน    ไม 
สงสัยไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง     อาบติัเหลาใดสงสัยไมไดปดบัง 
ไวเม่ือกอน    ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    พึงใหปริวาส 
ในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอน    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง 
ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย    เธอกระสับกระสายเพราะ 
เวทนา    ครัน้หายแลว    อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน    ไม 
สงสัย  ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง   อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบัง 
ไวเม่ือกอน    ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    พึงใหปริวาสใน 
กองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึงภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง 
ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย    เธอกระสับกระสายเพราะ 
เวทนา    ครัน้หายแลว    อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน    ไม 
สงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไว 
เมื่อกอน    ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    พึงใหปริวาสใน 
กองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง    แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง  
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ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย   เธอกระสับกระสายเพราะ 
เวทนา    ครัน้หายแลว    อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน   ไม 
สงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไว 
เมื่อกอน    ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง    พึงใหปริวาสในกอง 
อาบัติ   ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง   แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น. 
                                   มานัตหนึ่งรอย  จบ 
                                       สโมธานปริวาส 
                                       สึกอุปสมบทใหม 
           [๕๒๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลัง 
อยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ไมไดปดบังไวแลว 
สึก    เธออุปสมบทใหม    ไมปดบังอาบัติเหลาน้ัน    พึงชักภิกษุนั้นเขาหา 
อาบัติเดิม. 
           [๕๓๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลัง 
อยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   ไมไดปดบังไวแลว 
สึก    เธออุปสมบทใหม    ปดบังอาบัติเหลาน้ัน    พึงชักภิกษุนั้นเขาหา 
อาบัติเดิม   และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน   เพ่ืออาบัติ 
ตามท่ีปดบังไวแกเธอ. 
           [๕๓๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   กําลัง 
อยูปริวาส     ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ปดบงัไวแลวสึก 
เธออุปสมบทใหม    ไมปดบังอาบัติเหลาน้ัน   พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติ  
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เดิม    และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตาม 
ที่ปดบังไวแกเธอ. 
           [๕๓๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลัง 
อยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ปดบังไวแลวสึก 
เธออุปสมบทใหม   ปดบังอาบัติเหลาน้ัน    พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม 
และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามท่ีปดบัง 
ไวแกเธอ. 
           [๕๓๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลัง 
อยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ปดบังไวบาง   ไม 
ไดปดบังไวบาง    เธอสึกแลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดไดปดบังไว 
เมื่อกอน    ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบัง 
ไวเม่ือกอน    ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    พึงชักภิกษุนั้นเขาหา 
อาบัติเดิม   และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน   เพ่ืออาบัติ 
ตามท่ีปดบังไวแกเธอ. 
           [๕๓๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลัง 
อยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ปดบังไวบาง   ไม 
ไดปดบังไวบาง  เธอสึกแลวอุปสมบทใหม  อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อ 
กอน   ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไว 
เมื่อกอน    ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    พึงชกัภิกษุนั้นเขาหาอาบัติ 
เดิม    และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตาม  
ที่ปดบังไวเเกเธอ.  
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           [๕๓๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลัง 
อยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   ปดบังไวบาง   ไม 
ไดปดบังไวบาง    เธอสึกแลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดไดปดบังไว 
เมื่อกอน    ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไว 
เมื่อกอน   ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง   พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติ 
เดิม    และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตม 
ที่ปดบังไวแกเธอ. 
           [๕๓๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลัง 
อยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   ปดบังไวบาง   ไม 
ไดปดบังไวบาง    เธอสึกแลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดไดปดบังไว 
เมื่อกอน    ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไว 
เมื่อกอน    ปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    พึงชกัภิกษุนั้นเขาหาอาบัติ 
เดิม    และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตาม 
ที่ปดบังไวแกเธอ. 
           [๕๓๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลัง 
อยูปริวาส     ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   อาบัติบางอยางเธอ 
รู    บางอยางไมรู    ปดบังอาบัติที่รู    ไมปดบังอาบัติที่ไมรู    เธอสึกแลว 
อุปสมบทใหม   อาบัติเหลาใดรูแลว ไดปดบังไวเมื่อกอน   รูอาบัติเหลาน้ัน 
ไมปดบังในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมรู    ไมไดปดบังไวเมื่อกอน    รู 
อาบัติเหลาน้ันไมปดบังในภายหลัง   พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม   และ  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 436 

พึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไว 
แกเธอ. 
           [๕๓๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   กําลัง 
อยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    อาบัติบางอยางเธอ 
รู    บางอยางไมรู    ปดบังอาบัติที่รู   ไมปดบังอาบัติที่ไมรู    เธอสึกแลว 
อุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน   รูอาบัติเหลาน้ัน 
ไมปดบังในภายหลัง    อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน    รูอาบัติ 
เหลาน้ันแลวปดบังในภายหลัง    พึงชกัภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม    และพึง 
ใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแก 
เธอ. 
           [๕๓๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลัง 
อยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    อาบัติบางอยางเธอ 
รู    บางอยางไมรู    ปดบังอาบัติที่รู    ไมปดบังอาบัติที่ไมรู    เธอสึกแลว 
อุปสมบทใหม   อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน   รูอาบัติเหลาน้ัน 
แลวปดบังในภายหลัง   อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน   รูอาบัติ 
เหลาน้ัน ไมปดบังในภายหลัง   พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม   และพึงให 
ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน   เพ่ืออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ. 
           [๕๔๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลัง 
อยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   อาบัติบางอยางเธอ 
รู    บางอยางไมรู    ปดบังอาบัติที่รู   ไมปดบังอาบัติที่ไมรู    เธอสึกแลว. 
อุปสมบทใหม   อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน   รูอาบัติเหลาน้ัน   
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แลวปดบังในภายหลัง      อาบัติเหลาใดไมรู    ไมไดปดบังไวเมื่อกอน 
รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง    พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม 
และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน   เพ่ืออาบัติตามท่ีปดบัง 
ไวแกเธอ 
           [๕๔๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลัง 
อยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    อาบัติบางอยางเธอ 
ระลึกได    บางอยางระลึกไมได    ปดบังอาบัติที่ระลึกได   ไมปดบังอาบัติ 
ที่ระลึกไมได    เธอสึกแลวอุปสมบทใหม     อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวได 
ปดบังไวเมื่อกอน   ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดแลวไมปดบังในภายหลัง   อาบัติ 
เหลาใดระลึกไมได    ไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ันได 
ไมปดบังในภายหลัง    พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม    และพึงใหปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ. 
           [๕๔๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   กําลัง 
อยูปริวาส  ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   อาบัติบางอยางเธอ 
ระลึกได    บางอยางระลึกไมได    ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติ 
ที่ระลึกไมได    เธอสึกแลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวได 
ปดบังไวเมื่อกอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ันได   ไมปดบังในภายหลัง   อาบัติ 
เหลาใดระลึกไมได    ไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดแลว 
ปดบังในภายหลัง   พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม     และพึงใหปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ.  
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           [๕๔๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลัง 
อยูปริวาส   ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    อาบัติบางอยางเธอ 
ระลึกได    บางอยางระลึกไมได    ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติ 
ที่ระลึกไมได     เธอสึกแลวอุปสมบทใหม     อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวได 
ปดบังไวเมื่อกอน     ระลกึอาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังในภายหลัง    อาบัติ 
เหลาใดระลึกไมได    ไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ระลึกอาอาบัติเหลาน้ันไดแลว 
ไมปดบังในภายหลัง     พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม     และพึงใหปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน     เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ  
           [๕๔๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลัง 
อยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    อาบัติบางอยางเธอ 
ระลึกได    บางอยางระลึกไมได    ปดบังอาบัติที่ระลึกได    ไมปดบังอาบัติ 
ที่ระลึกไมได     เธอสึกแลวอุปสมบทใหม     อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวได 
ปดบังไวเมื่อกอน   ระลึกอาบัติเหลาน้ันได   แลวปดบังในภายหลัง   อาบัติ 
เหลาใดระลึกไมได   ไมไดปดบังไวเมื่อกอน   ระลึกอาบัติเหลาน้ันไดปดบัง 
ในภายหลัง     พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม     และพึงใหปริวาสประมวล 
อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ  
           [๕๔๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลัง 
อยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ไมสงสัยในอาบัติ 
บางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง    ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบัง 
อาบัติที่สงสัย    เธอสึกแลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบัง 
ไวเม่ือกอน    ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง     อาบัติเหลาใด  
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สงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม    และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอน 
เขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ. 
           [๕๔๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลัง 
อยูปริวาส     ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง     ไมสงสัยในอาบัติ 
บางอยาง     สงสัยในอาบัติบางอยาง    ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย     ไมปดบัง 
อาบัติที่สงสัย    เธอสึกแลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบัง 
ไวเม่ือกอน     ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง     อาบัติเหลาใด 
สงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง 
พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม    และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอน 
เขาดวยกัน     เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ. 
           [๕๔๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลัง 
อยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง     ไมสงสัยในอาบัติ 
บางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง     ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบัง 
อาบัติที่สงสัย    เธอสึกแลวอุปสมบทใหม    อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบัง 
ไวเม่ือกอน     ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง     อาบติัเหลาใด 
สงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม    และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอน 
เขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ. 
           [๕๔๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลัง 
อยูปริวาส  ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ไมสงสัยในอาบัติ  
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บางอยาง     สงสัยในอาบัติบางอยาง    ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย     ไมปดบัง 
อาบัติที่สงสัย    เธอสึกแลวอุปสมบทใหม   อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบัง 
ไวเม่ือกอน    ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง     อาบติัเหลาใด 
สงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง 
พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม     และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอน 
เขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ.  
                                    สกึบวชเปนสามเณร 
           [๕๔๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลัง 
อยูปริวาส     ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวางไมไดปดบังไวแลว 
สึกบวชเปนสามเณร........ 
                                           เกิดวิกลจรติ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังอยูปริวาส 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   ไมไดปดบังไว  เกิดวิกลจริต.....   
                                           มีจิตฟุงซาน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้     กําลังอยูปริวาส 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ไมไดปดบังไว    เปนผูมีจิต 
ฟุงซาน.....  
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                             กระสบักระสายเพราะเวทนา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   กําลังอยูปริวาส 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ไมปดบังไว    กระสับกระสาย 
เพราะเวทนา.... 
           ...อาบัติเธอปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    พึงใหพิสดาร 
เหมือนปริวาส 
           ....อาบัติบางอยางรู    บางอยางไมรู.... 
           ....อาบัติบางอยางระลึกได    บางอยางระลึกไมได.... 
           ....ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง    ปดบัง 
อาบัติที่ไมสงสัย   ไมปดบังอาบัติที่สงสัย   เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา 
ครั้นหายแลว     อาบัติเหลาใดเธอไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัย 
ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดเธอสงสัยไมไดปดบังไว 
เมื่อกอน  ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง.... 
           ....อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัยไมปดบัง 
อาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน    ไม 
สงสัยไมไดปดบังอาบัติเหลาน้ัน ในภายหลัง.... 
           ....อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัยปดบังอาบัติ 
เหลาน้ันในภายหลัง   อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน   ไมสงสัย 
ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง....  
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           ....อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัยไมปดบัง 
อาบัติเหลาน้ันในภายหลัง   อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน   ไม 
สงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง  พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม  และ 
พึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน    เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไว 
แกภิกษุนั้น . 
                                    ควรมานัตเปนตน 
           [๕๕๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ควร 
มานัต.... 
           [๕๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    กําลัง 
ประพฤติมานัต .... 
           [๕๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ควร 
อัพภานตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   ไมไดปดบงัไวแลวสึก....   
           ภิกษุผูควรมานัต     ภิกษุผูประพฤติมานัต    และภิกษุควรอัพภาน 
พึงใหพิสดารเหมือนภิกษุอยูปริวาส   ฉะน้ัน. 
                        ควรอัพภานสึกบวชเปนสามเณร 
           [๕๕๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ควร 
อัพภาน  ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ไมปดบังไวแลว 
สึกบวชเปนสามเณร.....  
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                        ควรอัพภานเกิดวิกลจริต 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ควรอัพภาน 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง  ไมไดปดบังไว  เกิดวิกลจริต.... 
                      ควรอัพภานมีจิตฟุงซาน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ควรอัพภาน 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง  ไมไดปดบังไว  มีจิตฟุงซาน..... 
                ควรอัพภานกระสับกระสายเพราะเวทนา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ควรอัพภาน 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ไมปดบังไว    กระสับกระสาย 
เพราะเวทนา.... 
           ....อาบัติของภิกษุนั้นปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง....    อาบัติ 
บางอยางรู    บางอยางไมรู....    อาบัติบางอยางระลึกได    บางอยางระลึก 
ไมได....    ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง    สงสัยในอาบัติบางอยาง     ปดบัง 
อาบัติที่ไมสงสัย    ไมปดบังอาบัติที่สงสัย   เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา 
ครั้นหายแลว    อาบัติเหลาใดเธอไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัย 
ไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อ 
กอน    ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง....    อาบัติเหลาใดไม 
สงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง 
อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ัน  
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ในภายหลัง....   อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน  ไมสงสัยปดบัง 
อาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน 
ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง....    อาบัติเหลาใดไมสงสัยได 
ปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง    อาบัติเหลา 
ใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน    ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง 
พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม   และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา 
ดวยกัน     เพ่ืออาบัติตามท่ีปดบังไวแกภิกษุนั้น. 
           [๕๕๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว   มีประมาณ    ไมไดปดบังไวแลวสึก....    ไมม ี
ประมาณ    ไมไดปดบังไวแลวสึก....    อาบัติมีชื่ออยางเดียวกัน    ไมได 
ปดบังไวแลวสึก....    อาบัติมีชื่อตาง ๆ  กัน     ไมไดปดบังไวแลวสึก... 
อาบัติเปนสภาคกัน    ไมไดปดบังไวแลวสึก....    อาบัติไมเปนสภาคกัน 
ไมไดปดบังไวแลวสึก....    อาบัติกําหนดได    ไมไดปดบังไวแลวสึก.... 
อาบัติเจือกัน    ไมไดปดบังไวแลวสึก.... 
                                ใหมานัตแกภิกษุ  ๒  รูป 
           [๕๕๕]  ภิกษุ ๒ รูป  ตองอาบัติสังฆาทิเสส   พวกเธอมีความเห็น 
วาเปนอาบัติสังฆาทิเสส    รูปหน่ึงปดบังไว  รูปหน่ึงไมปดบังไว  รูปใด 
ปดบังไว    พึงใหรูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ    เเละใหปริวาสในกองอาบัติ 
ตามท่ีปดบังไวแกรูปที่ปดบังนั้น    แลวใหมานัตแกภิกษุทั้งสองรูป.   
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           [๕๕๖]   ภิกษุ ๒ รูป    ตองอาบัติสังฆาทิเสส    พวกเธอสงสัยใน 
อาบัติสังฆาทิเสส    รูปหนึ่งปดบังไว    รูปหน่ึงไมไดปดบังไว    รูปใดปด 
บังไว    พึงใหรูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ    และพึงใหปริวาสในกองอาบัติ 
ตามท่ีปดบังไวแกรูปที่ปดบังนั้น    แลวใหมานัตแกภิกษุทั้งสองรูป. 
           [๕๕๗]  ภิกษุ  ๒ รูป    ตองอาบัติสังฆาทิเสส    พวกเธอมีความ 
เห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวาเปนอาบัติเจือกัน    รูปหนึ่งปดบังไว    รูปหน่ึง 
ไมไดปดบังไว  รูปใดปดบังไว  พึงใหรูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ  และพึง 
ใหปริวาสในกองอาบัติ  ตามที่ปดบังไวแกรูปที่ปดบังนั้น    แลวใหมานัต 
แกภิกษุทั้งสองรูป. 
           [๕๕๘]  ภิกษุ  ๒  รูป    ตองอาบัติเจือกัน     พวกเธอมีความเห็น 
ในอาบัติเจือกันวาเปนอาบัติสังฆาทิเสส    รูปหน่ึงปดบังไว    รูปหน่ึงไม 
ไดปดบังไว    รูปใดปดบงัไว    พึงใหรูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ    และพึง 
ใหปริวาสในกองอาบัติ   ตามท่ีปดบังไวแกรูปที่ปดบังนั้น   แลวใหมานัตแก 
ภิกษุทั้งสองรูป. 
           [๕๕๙]   ภิกษุ  ๒ รูป    ตองอาบัติเจือกัน    พวกเธอมีความเห็น 
ในอาบัติเจือกันวา    เปนอาบัติเจือกัน    รูปหน่ึงปดบังไว    รูปหนึ่งไมได 
ปดบังไว    รปูใดปดบังไว    พึงใหรูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ    และพึงให 
ปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวแกรูปที่ปดบังนั้น   แลวใหมานัตแก 
ภิกษุทั้งสองรูป. 
           [๕๖๐]   ภิกษุ  ๒ รปู    ตองลหุกาบัติลวน    พวกเธอมีความเห็น 
ในลหุกาบัติลวนวา    เปนอาบัติสังฆาทิเสส    รูปหนึ่งปดบังไว    รูปหน่ึง  
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ไมไดปดบังไว    รูปใดปดบังไว   พึงใหรูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ    พึง 
ปรับทั้งสองรูปตามธรรม. 
           [๕๖๑]  ภิกษุ  ๒ รปู    ตองลหุกาบัติลวน    พวกเธอมีความเห็น 
ในลหุกาบติดลวนวา    เปนลหุกาบัติลวน    รูปหนึ่งปดบังไว   รูปหน่ึงไม 
ไดปดบังไว   รูปใดปดบังไว    พึงใหรูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ    พึงปรับ 
ทั้งสองรูปตามธรรม. 
           [๕๖๒]   ภิกษุ  ๒  รูป   ตองอาบัติสังฆาทิเสส   พวกเธอมีความเห็น 
ในอาบัติสังฆาทิเสสวา    เปนอาบัติสังฆาทิเสส    รูปหน่ึงคิดวา    จักบอก 
รูปหน่ึงคิดวา    จักไมบอก    เธอปดบงัไวถึงยามหน่ึงบาง    ปดบังไวถึง 
สองยามบาง    ปดบังไวถงึสามยามบาง    เมื่ออรุณข้ึนแลวเปนอันปดบัง 
อาบัติ    รูปใดปดบังไว    พึงใหรูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ    และใหปริวาส 
ในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวแกรูปที่ปดบังนั้น    แลวใหมานัตแกภิกษุ 
ทั้งสองรูป. 
           [๕๖๓]  ภิกษุ  ๒ รูป  ตองอาบัติสังฆาทิเสส   พวกเธอมีความเห็น 
ในอาบัติสังฆาทิเสสวา    เปนอาบัติสังฆาทิเสส   จึงไปดวยคิดวาจักบอก 
รูปหน่ึงเกิดความลบหลูข้ึนในระหวางทางวา    จักไมบอก    เธอปดบังไว 
ถึงยามหน่ึงบาง    ปดบังไวถึงสองยามบาง     ปดบังไวถึงสามยามบาง   เม่ือ 
อรุณข้ึนแลว    เปนอันปดบังอาบัติ    รูปใดปดบังไว    พึงใหรูปนั้นแสดง 
อาบัติทุกกฏ    และใหปรวิาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวแกรูปที่ปดบัง 
นั้น    แลวใหมานัตแกภิกษุทั้งสองรูป.   
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           [๕๖๔]  ภิกษุ  ๒  รูป  ตองอาบัติสังฆาทิเสส  พวกเธอมีความเห็น 
ในอาบัติสังฆาทิเสสวา  เปนอาบัติสังฆาทิเสส   แลวเกิดวิกลจริต   ภายหลัง 
หายวิกลจริตแลว    รูปหนึ่งปดบังไว    รูปหน่ึงไมไดปดบังไว    รูปใดปด 
บังไว    พึงใหรูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ    และพึงใหปริวาสในกองอาบัติ 
ตามท่ีปดบังไวแกรูปที่ปดบังนั้น    แลวใหมานัตแกภิกษุทั้งสองรูป. 
           [๕๖๕]  ภิกษุ  ๒  รูป   ตองอาบัติสังฆาทิเสส   พวกเธอเมื่อปาติ- 
โมกขกําลังแสดงอยู     กลาวอยางนี้วา     พวกขาพเจาทราบเด๋ียวน้ีเองแลวา 
ไดยินวา   ธรรมแมนี้มาในสูตร   นับเนื่องในสูตร   มาสูอุเทสทุกกึ่งเดือน 
พวกเธอมีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวา  เปนอาบัติสังฆาทิเสส  รูปหน่ึง 
ปดบังไว    รปูหน่ึงไมไดปดบังไว    รปูใดปดบังไว    พึงใหรูปนั้นแสดง  
อาบัติทุกกฏ    และพึงใหปริวาสในกองอาบัติ    ตามท่ีปดบังไวแกรูปที่ปด 
บังน้ัน    แลวใหมานัตแกภิกษุทั้งสองรูป. 
                      ภิกษุไมหมดจดจากอาบัติเดิม  ๙  หมวด 

                                                หมวดที่  ๑ 
           [๕๖๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    มปีระมาณบาง   ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยางเดียว 
กันบาง    มชีือ่ตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง    เจือกันบาง    เธอขอสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ    เธอกําลังอยู  
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ปริวาส  ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   มีประมาณ   ไมไดปด 
บังไว    จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ 
สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติในระหวาง  ดวยกรรมอันเปนธรรม 
ไมกําเริบ    ควรแกฐานะ    ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม    ใหมานัตโดย  
ไมเปนธรรม   อัพภานโดยไมเปนธรรม   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้น 
ยังไมหมดจดจากอาบัติเหลาน้ัน   

                                        หมวดท่ี  ๒ 
           [๕๖๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว   มีประมาณบาง   ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยาง 
เดียวกันบาง    มีชื่อตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง   เจือกันบาง   เธอขอสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ    เธอกําลัง 
อยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   มีประมาณ    ปดบังไว 
จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ   สงฆชักเธอ 
เขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง    ดวยกรรมอันเปนธรรม    ไม 
กําเริบ     ควรแกฐานะ    ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม    ใหมานัตโดยไม 
เปนธรรม    อัพภานโดยไมเปนธรรม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นยัง 
ไมหมดจดจากอาบัติเหลาน้ัน. 

                                        หมวดท่ี  ๓ 
           [๕๖๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    มีประมาณบาง   ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยาง  
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เดียวกันบาง    มีชื่อตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง   ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง   เจือกันบาง   เธอขอสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ    เธอกําลัง 
อยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณ   ปดบัง 
ไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติ 
ในระหวางกะสงฆ    สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง 
ดวยกรรมอันเปนธรรม     ไมกําเริบ    ควรแกฐานะ    ใหสโมธานปริวาส 
โดยธรรม   ใหมานัตโดยไมเปนธรรม  อัพภานโดยไมเปนธรรม   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นยังไมหมดจดจากอาบัติเหลาน้ัน. 

                                           หมวดท่ี    ๔ 
           [๕๖๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว   มีประมาณบาง   ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยาง 
เดียวกันบาง    มีชื่อตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง    เจือกันบาง    เธอขอสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ    เธอกําลัง 
อยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   ไมมีประมาณ    ไมได 
ปดบังไว    จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ 
สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง    ดวยกรรมอันเปน 
ธรรม    ไมกาํเริบ    ควรแกฐานะ    ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม    ให 
มานัตโดยไมเปนธรรม    อัพภานโดยไมเปนธรรม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นยังไมหมดจดจากอาบัติเหลานั้น.  
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                                       หมวดท่ี    ๕  

           [๕๗๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว   มีประมาณบาง   ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยาง 
เดียวกันบาง    มีชื่อตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง   เจือกันบาง   เธอขอสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ    เธอกําลัง 
อยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   ไมมีประมาณ   ปดบัง 
ไว    จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ    สงฆ 
ชักเธอเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง    ดวยกรรมอันเปนธรรม 
ไมกําเริบ    ควรแกฐานะ    ใหสโมธานปริวาสในธรรม   ใหมานัตโดยไม 
เปนธรรม    อัพภานโดยไมเปนธรรม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นยัง 
ไมหมดจดจากอาบัติเหลาน้ัน. 

                                        หมวดท่ี  ๖ 
           [๕๗๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว   มีประมาณบาง   ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยาง 
เดียวกันบาง    มีชื่อตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง   เจือกันบาง   เธอขอสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ    เธอกําลัง 
อยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายดวยในระหวาง    ไมมีประมาณ 
ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ือ 
อาบัติในระหวางกะสงฆ    สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติใน  
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ระหวาง  ดวยกรรมอันเปนธรรม   ไมกําเริบ   ควรแกฐานะ   ใหสโมธาน 
ปริวาสโดยธรรม    ใหมานัตโดยไมเปนธรรม    อัพภานโดยไมเปนธรรม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นยังไมหมดจดจากอาบัติเหลาน้ัน. 

                                         หมวดท่ี  ๗ 
           [๕๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว   มีประมาณบาง   ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยาง 
เดียวกันบาง    มีชื่อตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง   เจือกันบาง    เธอขอสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาส     เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ    เธอกําลัง 
อยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง   ไมมี 
ประมาณบาง   ไมไดปดบังไว   จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติ 
ในระหวางกะสงฆ    สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง 
ดวยกรรมอันเปนธรรม    ไมกําเริบ    ควรแกฐานะ    ใหสโมธานปริวาส 
โดยธรรม   ใหมานัตโดยไมเปนธรรม   อัพภานโดยไมเปนธรรม   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นยังไมหมดจดจากอาบัติเหลาน้ัน. 

                                        หมวดท่ี  ๘ 
          [๕๗๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว   มีประมาณบาง   ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยาง 
เดียวกันบาง    มีชื่อตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง   ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง   เจือกันบาง   เธอขอสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ    เธอกําลัง  
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อยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายดวยในระหวาง    มีประมาณบาง    ไม 
มีประมาณบาง    ปดบังไว    จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติใน 
ระหวางกะสงฆ    สงฆชกัเธอเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติในระหวาง   ดวย 
กรรมอันเปนธรรม    ไมกําเริบ    ควรแกฐานะ    ใหสโมธานปริวาสโดย 
ธรรม    ใหมานัตโดยไมเปนธรรม    อัพภานโดยไมเปนธรรม    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นยังไมหมดจดจากอาบัติเหลาน้ัน. 

                                          หมวดท่ี  ๙ 
           [๕๗๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว   มีประมาณบาง   ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยาง 
เดียวกันบาง    มีชื่อตางกันบาง   เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง   เจือกันบาง   เธอขอสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ    เธอกําลัง 
อยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง    ไม 
มีประมาณบาง    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    จึงขอการชักเขาหา 
อาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ    สงฆชกัเธอเขาหาอาบัติเดิม 
เพ่ืออาบัติในระหวาง    ดวยกรรมอันเปนธรรม    ไมกําเริบ   ควรแกฐานะ 
ใหสโมธานปรวิาสโดยธรรม    ใหมานัตโดยไมเปนธรรม   อัพภานโดยไม 
เปนธรรม  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นยังไมหมดจดจากอาบัติเหลาน้ัน. 
                   ภิกษุไมหมดจดจากอาบัติเดิม  ๙  หมวด  จบ  
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               ภิกษุหมดจดจากอาบัติเดิม  ๙  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๕๗๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    มปีระมาณบาง    ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยางเดียว 
กันบาง    มชีือ่ตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง    เจือกันบาง   เธอขอสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ     เธอกําลังอยู 
ปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง     มีประมาณ    ไมได 
ปดบังไว    จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติ ในระหวางกะสงฆ 
สงฆชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง    ดวยกรรมอันเปนธรรม 
ไมกําเริบ     ควรแกฐานะ     ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม    ใหมานัตโดย 
ธรรม    อัพภานโดยธรรม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นหมดจดแลว 
จากอาบัติเหลาน้ัน. 

                                           หมวดท่ี  ๒ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    มปีระมาณบาง    ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยางเดียว 
กัน   มีชื่อตางกันบาง   เปนสภาคกันบาง  ไมเปนสภาคกันบาง   กําหนด 
ไดบาง    เจือกันบาง    เธอขอสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ 
สงฆใหสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ     เธอกําลังอยูปริวาส 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณ    ปดบงัไว    จึงขอ 
การชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ    สงฆชักเธอเขาหา  
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อาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง    ดวยกรรมอันเปนธรรม     ไมกําเริบ 
ควรแกฐานะ  ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม  ใหมานัตโดยธรรม   อัพภาน 
โดยธรรม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลาน้ัน  

                                            หมวดที่  ๓ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    มปีระมาณบาง    ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยางเดียว 
กันบาง    มชีือ่ตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง    เจือกันบาง     เธอขอสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ    เธอกําลัง 
อยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   มีประมาณ  ปดบัง 
ไวบาง     ไมไดปดบังไวบาง     จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม     เพ่ืออาบัติ 
ในระหวางกะสงฆ     สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม     เพ่ืออาบัติในระหวาง 
ดวยกรรมอันเปนธรรม    ไมกําเริบ    ควรแกฐานะ     ใหสโมธานปริวาส 
โดยธรรม    ใหมานัตโดยธรรม    อัพภานโดยธรรม   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลาน้ัน. 

                                          หมวดท่ี  ๔                             

           [๕๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    มีประมาณบาง    ไมมีประมาณบาง    มชีื่อ 
อยางเดียวกันบาง    มชีื่อตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาค 
กันบาง    กําหนดไดบาง    เจือกันบาง    เธอขอสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติ 
เหลาน้ันกะสงฆ     สงฆใหสโมธานปริวาส     เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเธอ  
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เธอกําลังอยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    ไมมี 
ประมาณ    ไมไดปดบังไว     เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติ 
ในระหวางกะสงฆ    สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง 
ดวยกรรมอันเปนธรรม    ไมกําเริบ    ควรแกฐานะ     ใหสโมธานปริวาส 
โดยธรรม    ใหมานัตโดยธรรม    อัพภานโดยธรรม   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลาน้ัน. 

                                           หมวดท่ี  ๕ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    มปีระมาณบาง   ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยางเดียว 
กันบาง    มชีือ่ตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง    เจือกันบาง   เธอขอสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ     เธอกําลังอยู 
ปริวาส     ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง  ไมมีประมาณ   ปดบัง 
ไว    เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ    สงฆ 
ชักเธอเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง     ดวยกรรมอันเปนธรรม 
ไมกําเริบ    ควรแกฐานะ     ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม    ใหมานัตโดย 
ธรรม    อัพภานโดยธรรม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุนั้นหมดจดแลว 
จากอาบัติเหลาน้ัน. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว     มีประมาณบาง    ไมมีประมาณบาง  มีชื่ออยางเดียว  
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กันบาง    มชีือ่ตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง     ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง   เจือกันบาง   เธอขอสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ     เธอกําลังอยู 
ปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง     ไมมีประมาณ    ปดบัง 
ไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง     จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม     เพ่ืออาบัติ 
ในระหวางกะสงฆ     สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติในระหวาง 
ดวยกรรมอันเปนธรรม    ไมกําเริบ     ควรแกฐานะใหสโมธานปริวาสโดย 
ธรรม    ใหมานัตโดยธรรม    อัพภานโดยธรรม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลาน้ัน . 

                                          หมวดท่ี  ๗ 
           [๕๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว     มีประมาณบาง     ไมมีประมาณบาง     มีชื่อ 
อยางเดียวกันบาง     มีชือ่ตางกนบาง     เปนสภาคกันบาง     ไมเปนสภาค 
กันบาง    กําหนดไดบาง     เจือกันบาง     เธอขอสโมธานปริวาส    เพ่ือ 
อาบัติเหลาน้ันกะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ 
เธอกําลังอยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    ในระหวาง     ม ี
ประมาณบาง    ไมมีประมาณบาง    ไมไดปดบังไว     จึงขอการชักเขาหา 
อาบัติเดิม     เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ     สงฆชกัเธอเขาหาอาบัติเดิม 
เพ่ืออาบัติในระหวาง   ดวยกรรมอันเปนธรรม    ไมกําเริบ   ควรแกฐานะ 
ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม     ใหมานัตโดยธรรม    อัพภานโดยธรรม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลาน้ัน.   
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                                           หมวดท่ี  ๘ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    มปีระมาณบาง   ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยางเดียว 
กันบาง    มชีือ่ตางกันบาง   เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง    เจือกันบาง   เธอขอสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ    เธอกําลัง 
อยูปริวาส  ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   มีประมาณบาง   ไม 
มีประมาณบาง    ปดบังไว    จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติใน 
ระหวางกะสงฆ   สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติในระหวาง   ดวย 
กรรมอันเปนธรรม    ไมกําเริบ    ควรแกฐานะ    ใหสโมธานปริวาสโดย  
ธรรม    ใหมานัตโดยธรรม    อัพภานโดยธรรม   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลาน้ัน. 

                                            หมวดที่  ๙ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อน่ึง    ภิกษุในธรรนวินัยนี้     ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว    มปีระมาณบาง   ไมมีประมาณบาง    มชีื่ออยางเดียว 
กันบาง    มชีือ่ตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง   เจือกันบาง   เธอขอสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ   สงฆใหสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ   เธอกําลังอยู 
ปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง    ไม 
มีประมาณบาง    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    จึงขอการชักเขาหา 
อาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ    สงฆชกัเธอเขาหาอาบัติเดิม  
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เพ่ืออาบัติในระหวาง    ดวยกรรมอันเปนธรรม   ไมกําเริบ   ควรแกฐานะ 
ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม    ใหมานัตโดยธรรม    อัพภานโดยธรรม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลาน้ัน 
                      ภิกษุหมดจดจากอาบัติเดิม  ๙ หมวด   จบ 
                               ภิกษหุมดจดจากอาบัติ 
           [๕๗๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว   มปีระมาณบาง    ไมมีประมาณบาง    มชีื่ออยางเดียว 
กันบาง    มชีือ่ตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง    เจือกันบาง   เธอขอสโมธานปริวาส  เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ    เธอกําลัง 
อยูปริวาส   ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณ   ไมได 
ปดบังไว    จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ 
สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง    ดวยกรรมอันไมเปน 
ธรรม    กําเรบิ    ไมควรแกฐานะ    ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม 
เธอสําคัญวาเรากําลังอยูปริวาส     ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง 
มีประมาณ    ไมปดบังไว    เธอต้ังอยูในภูมินั้น    ระลึกอาบัติในระหวาง 
บรรดาอาบัติตัวกอนได    ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได 
เธอคิดอยางนี้วา    เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    มีประมาณบาง 
ไมมีประมาณบาง    มีชือ่อยางเดียวกันบาง    มชีื่อตางกันบาง    เปนสภาค 
กันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง   กําหนดไดบาง   เจือกันบาง    เรานั้นขอ  
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สโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ    สงฆไดใหสโมธานปริวาส 
เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเรานั้น    เรานั้นกําลังอยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆา- 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง     มีประมาณ    ไมไดปดบังไว    จึงขอชักเขาหา 
อาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ    สงฆชกัเราน้ันเขาหาอาบัติเดิม 
เพ่ืออาบัติในระหวาง   ดวยกรรมอันไมเปนธรรม   กําเริบ  ไมควรแกฐานะ 
ไดใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม   เรานั้นสําคัญวา    เราอยูปริวาส 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณ    ไมไดปดบังไว 
เรานั้นต้ังอยูในภูนินั้น    ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได 
ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได    ไฉนหนอ    เราพึงขอการ 
ชักเขาหาอาบัติเดิม   เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน    และเพ่ือ 
อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติดวยหลัง   ดวยกรรมอันเปนธรรม   ไมกําเริบ 
ควรแกฐานะ    พึงขอปริวาสโดยธรรม    พึงขอมานัตโดยธรรม    พึงขอ 
อัพภานโดยธรรมกะสงฆ    ดังน้ี    เธอจึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ือ 
อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน    และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดา 
อาบัติตัวหลัง    ดวยกรรมอันเปนธรรม    ไมกําเรบิ    ควรแกฐานะ   ขอ 
สโมธานปริวาสโดยธรรม    ขอมานัตโดยธรรม    ขออัพภานโดยธรรม 
กะสงฆ    สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติ 
ตัวกอน    และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง    ดวยกรรมอัน 
เปนธรรม   ไมกําเริบ   ควรแกฐานะ    ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม   ให 
มานัตโดยธรรม    อัพภานโดยธรรม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้น 
หมดจดแลวจากอาบัติ  เหลาน้ัน.  
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           [๕๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว   มีประมาณบาง   ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยาง 
เดียวกันบาง    มีชื่อตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง   เจือกันบาง   เธอขอสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
กะสงฆ    สงฆใหสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ    เธอกําลังอยู 
ปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณ    ปดบัง 
ไว......  มีประมาณ    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง   เธอขอการชัก 
เขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ    สงฆชักเธอเขาหาอาบัติ 
เดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง    ดวยกรรมอันไมเปนธรรม    กําเริบ    ไม 
ควรแกฐานะ    ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม    เธอสําคัญวา    เรา 
กําลังอยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณ 
ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง    เธอต้ังอยูในภูมินั้น    ระลกึอาบัติใน 
ระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได    ระลกึอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัว 
หลัง    เธอคิดอยางนี้วา    เราแล     ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    ม ี
ประมาณบาง    ไมมีประมาณบาง    มชีื่ออยางเดียวกันบาง    มชีือ่ตางกัน 
บาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง    กาํหนดไดบาง    เจือกัน 
บาง    เรานัน้ไดขอสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ    สงฆได 
ใหสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเรานั้น    เรานั้นกําลังอยูปริวาส 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  ในระหวาง    มีประมาณ   ปดบังไวบาง 
ไมไดปดบังไวบาง    จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม  เพื่ออาบัติในระหวาง 
กะสงฆ    สงฆชักเราน้ันเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง    ดวย  
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กรรมอันไมเปนธรรม    กําเริบ    ไมควรแกฐานะ   ไดใหสโมธานปริวาส 
โดยไมเปนธรรม    เรานั้นสําคัญวาเรากําลังอยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆา- 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง   มีประมาณ    ปดบังไวบาง   ไมไดปดบังไวบาง 
เรานั้นต้ังอยูในภูมินั้น    ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได 
ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได    ไฉนหนอ    เราพึงขอการ 
ชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน   และเพ่ือ 
อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง   ดวยกรรมอันเปนธรรม   ไมกําเริบ 
ควรแกฐานะ    พึงขอสโมธานปริวาสโดยธรรม    พึงขอมานัตโดยธรรม 
พึงขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ    ดังนี้     เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม 
เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน  และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดา 
อาบัติตัวหลัง    ดวยกรรมอันเปนธรรม    ไมกําเรบิ   ควรแกฐานะ    ขอ 
สโมธานปริวาสโดยธรรม     ขอมานัตโดยธรรม    ขออัพภานโดยธรรม 
กะสงฆ    สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติ 
ตัวกอน    และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง    ดวยกรรมอัน 
เปนธรรม    ไมกําเริบ    ควรแกฐานะ    ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม 
ใหมานัตโดยธรรม    อัพภานโดยธรรม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้น 
หมดจดแลวจากอาบัติเหลาน้ัน. 
           [๕๘๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    มีประมาณบาง   ไมมีประมาณบาง   มชีื่ออยาง 
เดียวกันบาง    มีชื่อตางกันบาง   เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาคกันบาง 
กําหนดไดบาง   เจือกันบาง   เธอขอสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน  
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กะสงฆ     สงฆใหสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ    เธอกําลัง 
อยูปริวาส  ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง  ไมมีประมาณ  ไมได 
ปดบังไว....    ไมมีประมาณ   ปดบังไว......   ไมมีประมาณ   ปดบังไวบาง 
ไมไดปดบังไวบาง    จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง 
กะสงฆ    สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง    ดวยกรรม 
อันไมเปนธรรม    กําเริบ    ไมควรแกฐานะ    ใหสโมธานปริวาสโดยไม 
เปนธรรม    เธอสําคัญวาเรากําลังอยูปริวาส....    ใหสโมธานปริวาสโดย 
ธรรม     ใหมานัตโดยธรรม    อัพภานโดยธรรม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลาน้ัน . 
           [๕๘๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    มีประมาณบาง    ไมมีประมาณบาง    มชีื่อ 
อยางเดียวกันบาง    มชีื่อตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาค 
กันบาง    กําหนดไดบาง    เจือกันบาง    เธอขอสโมธานปริวาส    เพ่ือ 
อาบัติเหลาน้ันกะสงฆ   สงฆใหสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ 
เธอกําลังอยูปริวาส   ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   มีประมาณ 
บาง   ไมมีประมาณบาง    ไมไดปดบงัไว    จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม 
เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ    สงฆชกัเธอเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติใน 
ระหวาง    ดวยกรรมอันไมเปนธรรม    กําเริบ    ไมควรแกฐานะ    ให 
สโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม    เธอสําคัญวา    เรากําลังอยูปริวาส.... 
ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม    ใหมานัตโดยธรรม    อัพภานโดยธรรม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลาน้ัน.  
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           [๕๘๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    มีประมาณบาง    ไมมีประมาณบาง    มชีื่อ 
อยางเดียวกันบาง    มชีื่อตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาค 
กันบาง   กําหนดไดบาง   เจือกันบาง   เธอขอสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติ 
เหลาน้ันกะสงฆ  สงฆใหสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ   เธอ 
กําลังอยูปริวาส   ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   มีประมาณบาง 
ไมมีประมาณบาง    ปดบังไว    จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติ 
ในระหวางกะสงฆ    สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง 
ดวยกรรมอันไมเปนธรรม   กําเริบ   ไมควรแกฐานะ   ใหสโมธานปริวาส 
โดยไมเปนธรรม    เธอสําคัญวา    เรากําลังอยูปริวาส     ตองอาบัติสังฆา- 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง    ไมมีประมาณบาง    ปดบังไว 
เธอต้ังอยูในภูมินั้น   ระลกึอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได  ระลกึ 
อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได    เธอคิดอยางนี้วา    เราแลตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    มีประมาณบาง    ไมมีประมาณบาง    มชีื่อ 
อยางเดียวกันบาง    มชีื่อตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาค 
กันบาง    กําหนดไดบาง    เจือกันบาง    เรานั้นไดขอสโมธานปริวาส 
เพ่ือ  อาบัติเหลาน้ันกะสงฆ  สงฆไดใหสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน 
แกเรานั้น    เรานั้นกําลังอยูปริวาส    ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
ระหวาง  มีประมาณบาง    ไมมีประมาณบาง    ปดบังไว    จึงขอการชัก 
เขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ    สงฆไดชักเราน้ันเขาหา 
อาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวาง    ดวยกรรมอันไมเปนธรรม    กําเริบ  
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ไมควรแกฐานะ    ไดใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม   เราน้ันสําคัญวา 
เรากําลังอยูปริวาส     ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณ 
บาง   ไมมีประมาณบาง   ปดบังไว   เรานั้นต้ังอยูในภูมินั้น    ระลึกอาบัติ 
ในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได   ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัว 
หลังได   ไฉนหนอ    เราพึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติใน 
ระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน    และเพ่ืออาบัติ ในระหวางบรรดาอาบัติตัว 
หลัง   ดวยกรรมอันเปนธรรม   ไมกาํเริบ   ควรแกฐานะ   พึงขอสโมธาน 
ปริวาสโดยธรรม   พึงขอมานัตโดยธรรม   พึงขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ 
ดังน้ี    เธอจึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดา 
อาบัติตัวกอน    และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง   ดวยกรรม 
อันเปนธรรม    ไมกําเรบิ    ควรแกฐานะ    ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม 
ขอมานัตโดยธรรม    ขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ   สงฆชักเธอเขาหาอาบัติ 
เดิม   เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน   และเพ่ืออาบัติในระหวาง 
บรรดาอาบัติตัวหลัง    ดวยกรรมอันเปนธรรม   ไมกําเริบ   ควรแกฐานะ 
ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม    ใหมานัตโดยธรรม    อัพภานโดยธรรม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลาน้ัน . 
           [๕๘๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้     ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว    มีประมาณบาง    ไมมีประมาณบาง    มชีื่อ 
อยางเดียวกันบาง    มชีื่อตางกันบาง    เปนสภาคกันบาง    ไมเปนสภาค 
กันบาง    กําหนดไดบาง    เจือกันบาง    เธอขอสโมธานปริวาส    เพ่ือ 
อาบัติเหลาน้ันกะสงฆ   สงฆใหสโมธานปริวาส   เพ่ืออาบัติเหลาน้ันแกเธอ  
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เธอกําลังอยูปริวาส   ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   มีประมาณ 
บาง    ไมมีประมาณบาง    ปดบังไวบาง   ไมไดปดบังไวบาง    จึงขอการ 
ชักเขาหาอาบัติเดิม     เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ    สงฆชักเธอเขาหา 
อาบัติเดิม     เพ่ืออาบัติในระหวาง     ดวยกรรมอันไมเปนธรรม    กําเริบ 
ไมควรแกฐานะ     ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม   เธอสาํคัญวาเรา 
กําลังอยูปริวาส   ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง   มีประมาณบาง 
ไมมีประมาณบาง  ปดบังไวบาง   ไมไดปดบังไวบาง  เธอต้ังอยูในภูมินั้น 
ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได    ระลึกอาบัติในระหวาง 
บรรดาอาบัติตัวหลังได     เธอคิดอยางน้ีวา     เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัว  มปีระมาณบาง  ไมมีประมาณบาง  มีชือ่อยางเดียวกันบาง  มีชื่อ 
ตางกันบาง  เปนสภาคกันบาง  ไมเปนสภาคกันบาง  กําหนดไดบาง  เจือ 
กันบาง    เรานั้นไดขอสโมธานปริวาส    เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ   สงฆ 
ไดใหสโมธานปริวาส  เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเรานั้น  เรานั้นกําลงัอยูปริวาส 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง    ไมมีประมาณ 
บาง    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง     จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม 
เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ     สงฆไดชักเราน้ันเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ือ 
อาบัติในระหวางดวยกรรมอันไมเปนธรรม   กําเริบ   ไมควรแกฐานะ   ได 
ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม    เรานั้นสําคัญวา    เรากําลังอยูปริวาส 
ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง    มีประมาณบาง    ไมมีประมาณ 
บาง    ปดบังไวบาง    ไมไดปดบังไวบาง   เรานั้นต้ังอยูในภูมินั้น   ระลึก 
อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได    ระลกึอาบัติในระหวางบรรดา  
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อาบัติตัวหลังได   ไฉนหนอ   เราพึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติ 
ในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน    และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติ 
ตัวหลัง    ดวยกรรมอันเปนธรรม    ไมกําเริบ    ควรแกฐานะ    พึงขอ 
สโมธานปริวาสโดยธรรม    พึงขอมานัตโดยธรรม    พึงขออัพภานโดย 
ธรรมกะสงฆ    ดังน้ี      เธอจึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติใน 
ระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน    และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัว 
หลัง    ดวยกรรมอันเปนธรรม    ไมกาํเริบ    ควรแกฐานะ    ขอสโมธาน 
ปริวาสโดยธรรม    ขอมานัตโดยธรรม    ขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ 
สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม    เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน 
และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติดวยหลัง    ดวยกรรมอันเปนธรรม 
ไมกําเริบควรแกฐานะ    ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม   ใหมานัตโดยธรรม 
อัพภานโดยธรรม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติ  
เหลาน้ัน. 
                                สมุจจยขันธกะ  จบ  
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                                 หัวขอประจําขันธกะ 
           [๕๘๔]  อาบัติไมไดปดบังไว  ปดบังไววันหน่ึง   ปดบังไว ๒ วัน 
๓ วัน ๔ วัน ๕ วัน    ปกษหน่ึง    สิบวันเปนตน     หลายเดือน    มหา- 
สุทธันตปริวาส    เพ่ืออาบัติทั้งหลาย    ภิกษุสึก   อาบัติมีประมาณ   ภิกษุ 
๒ รูป    มีความสําคัญในอาบัตินั้น  ๒ รูป    มีความสงสัย     มคีวามเห็น 
วาเจือกัน    มีความเห็นวาเจือและไมเจือกัน      มคีวามเห็นในกองอาบัติไม 
ลวนเทียว     และมีความเห็นวาลวนเชนนั้นเหมือนกัน    รูปหน่ึงปดบัง 
รูปหน่ึงไมปดบัง    หลีกไป     วิกลจริต     กําลังแสดงปาติโมกข    ความ 
หมดจด    และไมหมดจด    ในการชกัเขาหาอาบัติเดิม  ๑๘  อยาง    นี้เปน 
นิพนธของพวกอาจารยผูอยูในมหาวิหาร     ผูจําแนกบทผูยังชาวเกาะ 
ตามพปณณิใหเลื่อมใสแตงไว    เพ่ือความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม. 
                                  หัวขอประจําขันธกะ  จบ  
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                            สมุจจยกัขันธก  วรรณนา                             

                                มานัต  ๔  อยาง 
           วินิจฉัยในสมุจจยักขันธกะ    พึงทราบดังนี้:- 
           คําวา    ฉารตฺต    มานตฺต    นี้     มีวินิจฉัยวา    มานัต ๔ อยาง 
คือ     อัปปฏจิฉันนมานัต  ๑     ปฏิจฉันนมานัต   ๑     ปกขมานัต  ๑ 
สโมธานมานัต  ๑. 
           ในมานัต  ๔   อยางนั้น    ที่ชื่ออัปปฏิจฉันนมานัต    ไดแก    มานัต  
ที่สงฆใหภิกษุผูควรแกมานัต    โดยความเปนผูตองอาบัติลวนเทาน้ันไมตอง 
ใหปริวาส    เพ่ืออาบัติที่ไมไดปด. 
           ที่ชื่อปฏิจฉันนมานัต     ไดแก    มานัตท่ีสงฆใหแกภิกษุผูอยูปริวาส 
เสร็จแลว     เพ่ืออาบัติที่ปดไว.   
           ที่ชื่อปกขมานัต     ไดแก    มานัตกึ่งเดือนที่สงฆใหแกนางภิกษุณี 
เพ่ืออาบัติที่ปดไวหรือมิไดปด. 
           ที่ชื่อสโมธานมานัต    ไดแก    มานัตท่ีสงฆรวม    คือ   ประสบกัน 
ให.      

                                      อัปปฏิจฉันนมานัต 
           บรรดามานัต   ๔  อยางนั้น       สโมธานมานัตน้ี     พึงทราบวาเปน 
อัปปฏิจฉันนมานัต    ตามพระบาลีวา     มานัต  ๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติที่ 
ไมปดไว.    เม่ือจะใหสโมธานมานัตนั้น    ถาภิกษุเปนผูตองอาบัติตัวเดียว 
พึงใหตามนัยที่กลาวแลวในอัปปฏิจฉันนมานัตน้ีแล.  
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           ถาตองอาบัติ  ๒  ตัว    หรือ ๓  ตัว    หรือยิง่กวานั้น    คําวา   เอก 
อาปตฺตึ     อันทานกลาวแลวฉันใดเลา.     คําวา    เทฺว    อาปตฺติโย, 
ติสฺโส    อาปตฺติโย    ก็พึงกลาวฉันนั้น.    แตที่ยิ่งกวานั้น    ถาแมเปน 
จํานวนรอย   หรือจํานวนพัน,    พึงกลาววา    สมฺพหุลา. 
           วิธีใหสําหรับอาบัติเหลาน้ัน    ที่สงฆจะพึงรวมอาบัติแมมีวัตถุตาง ๆ 
กันให    ขาพเจาจักกลาวในการใหปริวาส. 
           เมื่อมานัต     อันสงฆทํากรรมวาจาดวยอํานาจแหงอาบัติใหแลวอยาง 
นั้น   มานัตตจาริกภิกษุพึงสมาทานวัตร  ตามนัยทีก่ลาวแลววา   มานตฺต    
สมาทิยาม,ิ     วตฺต      สมาทิยามิ,     ดังน้ี   นั่นแล   ที่สีมาแหงโรง 
ทีเดียว    ในท่ีสุดแหงกรรมวาจาวา    เอวเมต     ธารยามิ. 
           ครั้นสมาทานแลว      พึงบอกแกสงฆในสีมาแหงโรงน้ันทีเดียวและ 
เมื่อจะบอก    พึงบอกอยางนี้วา    ทานเจาขา   ขาพเจาไดตองอาบัติตัวหนึ่ง 
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ     ไมไดปดไว,    ขาพเจาน้ันขอมานัต  ๖  ราตร ี
ตอสงฆ    เพ่ืออาบัติตัวเดียว    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ    อันไมปดไว ; 
สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี    เพ่ืออาบัติตัวเดียว    ชือ่สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
อันไมไดปดไวแกขาพเจาน้ัน;    ขาพเจาน้ันพระพฤติมานัตอยู,   ทานเจาขา 
ขาพเจาบอกใหรู    ขอสงฆจงทรงขาพเจาไววา   บอกใหรู   เทอญ.   ก็แล 
จะถือเอาใจความน้ี       บอกดวยวาจาอยางใดอยางหนึ่ง      สมควรเหมือน 
กัน.    ครั้นบอกแลว     ถามีประสงคจะเก็บ    พึงเกบ็ในทามกลางสงฆ 
ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.     เมื่อภิกษุทั้งหลายออกจากสีมาแหงโรงไปเสีย 
จะเก็บในสํานักภิกษุรูปเดียว   ก็ควร.    ภิกษุผูออกจากสีมาแหงโรงไปแลว  
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จึงกลับไดสติ    พึงเก็บในสํานักภิกษุผูไปดวยกัน.  ถาภิกษุแมนั้น   ก็หลีก 
ไปเสีย     ยังไมไดบอกแกภิกษุอ่ืน    รูปใด    ที่ในโรง,    พึงบอกแกภิกษุ 
นั้นใหรูแลวเก็บเถิด  และเมื่อบอก   พึงกลาววา  เวทิยาตีติ ม  อายสฺมา 
ธาเรตุ,    ขอผูมีอายุจงทรงขาพเจาไววา   บอกใหรู    เทอญ    ดังนี้  ใน 
อวสาน. 
           เมื่อจะบอกแกภิกษุ ๒ รูป    พึงกลาววา  อายสฺมนฺตา   ธาเรนฺตุ. 
เมื่อจะบอกแกภิกษุ   ๓  รปู     พึงกลาววา     อายสฺมนฺโต    ธาเรนฺตุ. 
จําเดิมแตเวลาที่เก็บแลวไป    คงต้ังอยูในฐานผูปกตัตต. 
           ถาวัดมีภิกษุนอย,    ภิกษุผูเปนสภาคกันอยู;     ไมตองเก็บวัตรนับ 
ราตรี  ณ  ภายในวัดนั่นแล.    ถาไมอาจใหหมดจด.     พึงเก็บวัตรตามนัยที่ 
กลาวแลวน่ันแล    พรอมดวยภิกษุ  ๔   รูปหรือ ๕ รูป     แวะออกจากทาง 
ใหญนั่งในท่ีกําบัง    ดวยพุมไมหรือดวยรั้ว    ใหเลย  ๒  เลฑฑุบาตจาก 
เครื่องลอมแหงวัดที่ลอม    จากท่ีควรแกเครื่องลอมแหงวัดที่ไมไดลอม 
ในเวลาใกลรุงทีเดียว.    พึงสมาทานวัตรแลวบอกตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล 
เฉพาะในภายในอรุณ. 
           ถาภิกษุอ่ืนบางรูปมาที่นั้น    ดวยกิจจําเปนเฉพาะบางอยาง ;    ถา 
มานัตตจาริกภิกษุนั่น     เห็นภิกษุนั้น  หรือไดยินเสียงของเธอ.   ควรบอก 
เมื่อไมบอก    เปนรัตติเฉท    ทั้งเปนวัตตเภท. 
           ถาภิกษุนั้นล้ําอุปจารเขาไป  ๓๒  ศอกแลวไปเสียแตเมื่อมานัตตจาริก- 
ภิกษุยังไมทันรู,    มีแตรัตติเฉทเทาน้ัน    สวนวัตตเภทไมมี.  
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           ก็แล     จําเดิมแตกาลท่ีไดบอกแลวไป    มภิีกษุทั้งหลายเวนภิกษุ 
ไวรูปหน่ึง    ที่เหลือจะไปเสียในเม่ือมีกิจจําเปนก็ควร    ครั้นอรณุข้ึนแลว 
พึงเก็บวัตรในสํานักภิกษุนั้น.    ถาภิกษุแมนั้นไปเสียกอนอรุณดวยกรรม 
บางอยาง   มานัตตจาริกภิกษุเห็นภิกษุใดกอน   จะเปนภิกษุอ่ืนซึ่งออกจาก 
วัดไปก็ตาม   เปนอาคันตุกะก็ตาม  พึงบอกแลวเก็บวัตรในสํานักภิกษุนั้น. 
           ก็มานัตจาริกภิกษุนี้      บอกแกคณะและคอยกําหนดความท่ีมีภิกษุ 
หลายรูปอยู    ดวยเหตุนั้น    โทษเพราะประพฤติในคณะพรองหรือโทษ 
เพราะอยูปราศ    จึงไมมีแกเธอ. 
           พระมหาสุมัตเถระกลาววา     ถาไมเห็นใคร ๆ,    พึงไปวัดแลวเก็บ 
ในสํานักภิกษุรูปหน่ึง    ในบรรดาภิกษุที่ไปกับตน. 
           สวนพระมหาปทุมเถระกลาววา    เห็นภิกษุใดกอน,     พึงบอกแลว 
เก็บในสํานักภิกษุนั้น.    นี้เปนบริหารของภิกษุผูเก็บวัตรแลว . 
           ภิกษุนั้นครั้นประพฤติมานัต  ๖  ราตรีไมขาดอยางนั้นแลว     พึงขอ 
อัพภานในท่ีซึ่งมีภิกษุสงฆเปนคณะ   ๒๐  รูป.    และภิกษุทั้งหลายผูจะ 
อัพภาน    พึงทําเธอใหเปนผูควรแกอัพภานกอน. 
           จริงอยู    ภิกษุนี้ชือ่วาต้ังอยูในฐานผูปกตัตต    เพราะเธอเก็บวัตร 
เสียแลว.     และจะทําอัพภานแกปกตัตต    ยอมไมควร.    เพราะฉะนั้น 
พึงใหเธอสมาทานวัตร.    เธอยอมเปนผูควรแกอัพภาน     ในเมือ่สมาทาน 
วัตรแลว.     แมเธอพึงสมาทานวัตรแลวบอก    แลวขออัพภาน.     กิจท่ีจะ 
ตองสมาทานวัตรอีก    ยอมไมมีแกผูมีไดเก็บวัตร.  
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           จริงอยู    ภิกษุผูมีไดเก็บวัตรนั้น    เปนผูควรแกอัพภาน    โดยลวง 
๖ ราตรีเทาน้ัน.    เพราะเหตุนั้น    เธออันสงฆพึงอัพภาน  
           อัพภานวิธีในอัปปฏิจฉันนาบัตินั้นนี้    พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน 
พระบาลีวา   เอวฺจ   ปน   ภิกฺขเว   อพฺเภตพฺโพ   ดังนี้   นั่นแล 
แตอัพภานวิธีนี้    พระองคตรัสดวยอํานาจอาบัติตัวเดียว.    กถ็าเปนอาบัติ 
๒-๓  ตัว     หรือมากมาย      มีวัตถุเดยีวหรือมีวัตถุตาง ๆ กัน .    พึงทํา 
กรรมวาจาดวยอํานาจอาบัติเหลาน้ัน    อัปปฏิจฉันนมานัต    สงฆพึงให 
ดวยประการอยางนี้. 

                                               ปริวาส 
           ก็ปฏจิฉันนมานัต     เปนของท่ีสงฆควรใหแกภิกษุผูอยูปริวาสเพ่ือ 
อาบัติที่ปกปดไวเสร็จแลว     เพราะเหตุนั้น       ขาพเจาจักกลาวปริวาสกถา 
กอน    แลวจึงจักกลาวปฏิจฉันนมานัต นั้น  
           ปริวาสและมานัต      พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยอาการเปนอเนกใน 
พระบาลีโดยนัยเปนตนวา    ถากระน้ัน    สงฆจงใหปริวาสวันหน่ึงเพ่ือ 
อาบัติ    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิอันปดไววันเดียว    แกภิกษุอุทายีเถิด  
           วินิจฉัยที่ทานไดกลาวไวในอาคตสถานของปริวาสและมานัตนั้นๆ 
ถึงความพิสดารเกินไปเหมือนในบาลี    ทั้งเปนวินิจฉัยที่ใคร ๆ ไมอาจ 
กําหนดไดโดยงาย.    เพราะเหตุนั้น    ขาพเจาจักประมวลปริวาสและมานัต 
นั้นแสดงในอธิการน้ีทีเดียว. 
           ก็แล     ข้ึนชื่อวาปริวาสน้ี     ทีป่ระสงคในพระบาลีนี้     ม ี ๓ อยาง 
คือ  ปฏิจฉันนปริวาส ๑    สุทธันตปรวิาส ๑    สโมธานปริวาส  ๑ .  
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           ใน  ๓  อยางนั้น  ปฏิจฉันนปริวาส    ควรใหเพ่ืออาบัติตามท่ีปดไว 
กอน. 
           จริงอยู    อาบัติของภิกษุบางรูปปดไววันเดียว   เหมือนอาบัตินี้ของ 
พระอุทายีเถระ,    ของบางรูปปด  ๒ วันเปนตน     เหมือนอาบัติของพระ- 
ยุทายีเถระนั่นเอง    ซึ่งมาแลวขางหนา,    ของบางรูปมีตัวเดียวเหมือน 
อาบัตินี้,      ของบางรูปมี  ๒-๓  ตัวหรือยิ่งกวานั้น    เหมือนท่ีมาแลวขาง 
หนา.    เพราะเหตุนั้น    เม่ือสงฆจะใหปฏิจฉันนปริวาส    ควรทราบความ 
ที่อาบัติเปนอันปดเปนทีแรกกอน.                                         

                                       อาการปดอาบัติ 
           ก็แล    ข้ึนชื่อวาอาบัตินี้     ยอมเปนอันปดดวยอาการ   ๑๐  อยาง. 
หัวขอในการปดอาบัตินั้นดังน้ี:- 
           เปนอาบัติ    และรูวาเปนอาบัติ,    เปนผูปกตัตต    และรูวาเปนผู 
ปกตัตต,   เปนผูไมมีอันตราย   และรูวาเปนผูไมมีอันตราย    เปนผูอาจอยู 
และรูวาเปนผูอาจอยู,    เปนผูใครจะปด    เเละปดไว. 
           ในหัวขอเหลาน้ี   ๒  ขอวา   เปนอาบัติและรูวาเปนอาบัติ   มีอธิบาย 
วา    ภิกษุตองอาบัติใด    จัดวาเปนอาบัตินั้นแท.    และแมเธอก็มีความ 
สําคัญในอาบัตินั้นวา    เปนอาบัติเหมือนกัน.    เมื่อภิกษุรูอยูอยางนี้และ 
ปดไว    เปนอันปด.    แตถาภิกษุนี้     มีความสําคัญในอาบัตินั้นวา   เปน 
อนาบัติ   ไมเปนอันปด.  
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           สวนอนาบัติ  ซึ่งภิกษุปดอยูดวยความสําคัญวา  เปนอาบัติก็ดี  ดวย 
ความสําคัญวา    เปนอนาบัติก็ดี    ไมเปนอันปดเลย. 
           ภิกษุปดลหุกาบัติ    ดวยสําคัญวา    เปนครกุาบัติ    ก็ดี   ปดคร-ุ 
กาบัติ    ดวยสําคัญวา    เปนลหุกาบัติ  ก็ด;ี   อน่ึง   เธออยูในพวกอลัชช ี
อาบัติไมเปนอันปด. 
           ภิกษุสําคัญครุกาบัติวา    เปนลหุกาบัติ    และแสดง,    อาบัตินั้น 
ไมเปนอันแสดง    ไมเปนอันปด. 
           รูจักครุกาบัติวา   เปนครุกาบัติ   แลวปดไว   เปนอันปด.   ไมรูจัก 
วาเปนอาบัติหนักอาบัติเบา    คิดวา    เราปดอาบัติ    แลวปดไว    เปนอัน 
ปดแท. 
           ภิกษุไมถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  ๓  อยาง    ชื่อวาผูปกตัตต. 
           ถาเธอเปนผูมีความสําคัญวา    ตนเปนผูปกตัตตะ    ปดไว    เปนอัน 
ปดไวแท    ถาเธอเปนผูมีความสําคัญตนวา    ไมใชผูปกตัตต   ดวยเขาใจ 
วา    สงฆทํากรรมแกเรา    และปดไว    ไมเปนอันปดกอน. 
           อาบัติแมที่ภิกษุมิใชผูปกตัตต   ซึ่งมีความสําคัญตนวาเปนผูปกตัตต 
หรือสําคัญตนวา    มใิชผูปกตัตต    ปดแลว    ไมเปนอันปดแท.  
           จริงอยู   คําน้ีแมพระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไว   (ในคัมภีรบริวาร) 
ดังน้ีวา :- 
         บุคคลตองครุกาบัติมีสวนเหลือ.   อาศัยความไมเอ้ือเฟอปดไว, 
บุคคลน้ันไมใชภิกษุณี    แตไมพึงตองโทษ;   ปญหานี้   ทานผูฉลาดท้ัง 
หลายติดกันแลว,  จริงอยู   ปญหานี้  ทานกลาวดวยภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร.  
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           ขอวา   อนนฺตรายิโก    มีความวา    ในอันตราย  ๑๐  อยาง 
อันตรายแมอยางหน่ึง    ไมมีแกภิกษุใด,    ถาภิกษุนั้น    เปนผูมีความ 
สําคัญวาไมมีอันตราย แลวปดไว.    อาบัตินั้นเปนอันปดแท. 
           ถาแมเธอผูมีความสําคัญวา   มีอันตรายเพราะอมนุษยและสัตวรายใน 
เวลากลางคืน    เพราะเปนผูมีชาติแหงคนขลาด    จึงปดไว    อาบัตินั้นไม 
เปนอันปดกอน. 
           ก็เม่ือภิกษุใดอยูในวิหารใกลภูเขา   ครุกาบัติเปนของภิกษุนั้นจะตอง 
ขามซอกเขาหรือคงหรือแมน้ําไปบอก.    ภัยมีสัตวดุรายและอมนุษยเปนตน 
มีในระหวางทาง,    งูทั้งหลายยอมนอนในทาง    แมน้ําเต็ม,    และเม่ือ 
อันตรายน้ันมีอยูจริง  ๆ  เธอมีความสําคัญวามีอันตราย    จึงปดไว,    อาบัติ 
นั้นไมเปนอันปดกอน.          
           อน่ึงเมื่อภิกษุผูมีอันตราย   ปดไวดวยสําคัญวาไมมีอันตราย  อาบัติ 
นั้นไมเปนอันปดเหมือนกัน. 
           ขอวา   ปห ุ  มีความวา  ภิกษุใดอาจเพ่ือจะไปสูสํานักภิกษุ  และ 
เพ่ือจะบอกได.    ถาเธอเปนผูมีความสําคัญวาคนอาจ   แลวปดไว,   อาบัติ 
นั้นเปนอันปดเทียว.    ถาท่ีปากของเธอเปนฝเล็กนอย.    หรือลมเสียดคาง, 
หรือฟนปวด,    หรือไดภิกษานอย;    ก็แลดวยเหตุเพียงเทาน้ัน    จะจัดวา 
ไมอาจบอก    ไมอาจไป    หาไดไม.    ก็แตวาเธอเปนผูมีความสําคัญวา 
เราไมอาจ   ภิกษุนี้    เปนผูอาจ   แตชื่อวาผูมีความสําคัญ   วา   ตนไมอาจ. 
อาบัติแมที่ภิกษุนี้ปดไว    จัดวาไมเปนอันปด.  
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           อน่ึง    อาบัติที่ภิกษุผูไมอาจ   คือ    ไมสามารถจะบอกหรือจะไป 
จะมีความสําคัญวา    ตนอาจก็ตาม    มีความสําคัญวา    ตนไมอาจก็ตาม 
ปดไว    ไมเปนอันปดแท. 
           ขอวา    เปนผูใครจะปด    และปดไว   นี ้  ต้ืนทั้งน้ัน. 
           แตถาภิกษุทอดธุระวา   เราจักปด   ครั้นในปุเรภัต   หรอืปจฉาภัต 
หรือในยามท้ังหลาย    มปีฐมยามเปนตน     หยั่งลงสูลัชชีธรรม    บอกเสีย 
ภายในอรุณน่ันเอง;    ภิกษุนี้    ชื่อวาผูใครจะปดแตไมปด. 
           แตเมื่อภิกษุใด    อยูในสถานไมมีภิกษุ    ตองอาบัติแลวคอยความ 
มาแหงภิกษุผูเปนสภาคกัน    หรือไปสูสํานักของภิกษุผูเปนสภาคกันอยูลวง 
ไปกึ่งเดือนก็ดี    เดือนหนึ่งก็ดี;    ภิกษุนี้   ชื่อวาปดไว   ทั้งท่ีไมประสงค 
จะปด,    แมอาบัตินี้ก็ไมเปนอันปด.   
           ฝายภิกษุผูใดพอตองเขาแลว    รีบหลีกไปสูสํานักภิกษุผูเปนสภาค 
กัน    กระทําใหแจงเสีย     เหมือนบุรษุเหยียบไฟฉะน้ัน;    ภิกษุนี้ชื่อวา 
ผูไมประสงคจะปด   ทั้งไมปด. 
           แตถาแมเห็นภิกษุผูเปนสภาคกันแลวแตไมบอก    เพราะกระดากวา 
ผูนี้เปนอุปชฌายของเรา    หรือวา    ภิกษุนี้เปนอาจารยของเรา.    อาบัติ 
เปนอันปดแท. 
           จริงอยู    ความเปนอุปชฌายเปนตน     ไมเปนประมาณในการบอก 
อาบัตินี้,    ขอท่ีภิกษุไมใชผูมีเวรและเปนสภาคกันเทาน้ัน    เปนประมาณ 
เพราะเหตุนั้น    ควรบอกในสํานักภิกษุซึ่งไมใชผูมีเวรและเปนสภาคกัน.    
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           ฝายภิกษุใดเปนวิสภาคกัน   เปนผูมุงจะฟงแลวประจาน,    ไมควร 
บอกในสํานักภิกษุเห็นปานนั้น   แมเปนอุปชฌาย. 
           บรรดากาลเหลาน้ัน   ภิกษุเปนผูตองอาบัติในปุเรภัตก็ตาม   ปจฉา- 
ภัตก็ตาม    กลางวันก็ตาม    กลางคืนก็ตาม,    ควรบอกเสียต้ังแตอรุณยัง 
ไมข้ึน.    เมือ่อรุณข้ึนแลวอาบัตินั้นเปนอันปดดวย.   ทั้งตองทุกกฏเพราะ 
ความปดเปนปจจัย.    จะทําใหแจงในสํานักภิกษุผูตองสังฆาทิเสสชนิดเดียว 
กัน   ไมควร. 
           ถาจะทําใหแจง  อาบัติเปนอันเปดเผย,   แตภิกษุไมพนอาบัติทุกกฏ; 
เพราะเหตุนั้น    ควรเปดเผยในสํานักภิกษุผูบริสุทธิ์                   
           ในกุรนุทีแกวา    และเมื่อจะเปดเผย     จงกลาววา   ขาพเจาแจง 
อาบัติตัวหน่ึงในสํานักของทาน,    หรือวา   ขาพเจาบอกอาบัติตัวหนึ่งใน 
สํานักของทาน,    หรือวา     ขาพเจากลาวอาบัติตัวหนึ่งในสํานักของทาน, 
หรือวา    ทานจงทราบความท่ีขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง,   ก็ได,   จงบอก 
โดยนัยเปนตนวา    ขาพเจาแจงครุกาบัติตัวหนึ่ง    ดังนี้ก็ได,    อาบัติไม 
เปนอันปด    ดวยอาการแมทั้งปวง.    แตถาภิกษุกลาวโดยนัยเปนตนวา 
ขาพเจาแจงลหุกาบัติ    ดังนี้    อาบัตินั้นอันปดไวแท. 
           อาบัติเปนอันบอกดวยอาการท้ัง  ๓  อยาง    คือ    บอกเฉพาะวัตถุ, 
บอกเฉพาะอาบัติ,   บอกท้ัง  ๒.  อันสงฆจะใหปฏิฉันนปริวาส  พึงกําหนด 
เหตุ ๑๐  เหลาน้ี     ทราบความที่อาบัติเปนอันปดเสียกอน    ดวยประการ 
ฉะน้ี.  
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                                         วิธีใหปรวิาส 
           ลําดับนั้น   พึงกําหนดวันที่ปดและอาบัติ,   ถาปดไววันเดียวเทาน้ัน; 
พึงใหขออยางนี้วา:- 
           อห   ภนฺเต   เอก   อาปตฺตึ      อาปชฺชึ    สฺเจตนิก 
สุกฺกวิสฏ ึ  เอกาหปฏิจฉนฺน. 
           แลวพึงสวดกรรมวาจาใหปริวาส    ตามนัยที่กลาวแลวในบาลีนี้ 
นั่นแล. 
           ถาปดได  ๒  วัน  ๓  วันเปนตน    พึงใหขออยางนี้วา :- 
           ทฺวีหปฏิจฺฉนฺน,  ตีหปฏิจฺฉนฺน, จตูหปฏิจฺฉนฺน,  ปฺจาห- 
ปฏิจฺฉนฺน,  ฉาหปฏิจฺฉนนฺ,  สตฺตาหปฏิจฺฉนฺน,  อฏาหปฏิจฺฉนฺน, 
นวาหปฏิจฺฉนฺน,  ทสาหปฏิจฺฉนฺน,  เอกาทสาหปฏิจฺฉนฺน, 
ทฺวาทสาหปฏิจฺฉนฺน,  เตรสาหปฏิจฺฉนฺน,  จุทฺทสาหปฏิจฺฉนฺน. 
           พึงแตงคําประกอบตามจํานวนวัน    เพียง  ๑   วัน     ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
           สําหรับอาบัติที่ปดไว ๑๕ วัน   พึงแตงคําสวดประกอบวา   ปกฺข- 
ปฏิจฺฉนฺน.  ต้ังแต  ๑๕ วันไปจนถึงวันที่  ๒๙ พึงแตงคําสวดประกอบวา 
อติเรกปกฺขปฏิจฺฉนฺน  ต้ังแต  ๒๙ วันข้ึนไป   พึงแตงคําสวดประกอบ 
วา  มาสปฏิจฉฺนฺน,  อติเรกมาสปฏิจฺฉนฺน,  ทฺวิมาสปฏิจฺฉนฺน, 
อติเรกทฺวิมาสปฏิจฺฉนฺน,  เตมาสปฏิจฺฉนฺน,  อติเรกเตมาส 
ปฏิจฺฉนฺน,  จตุมาสปฏิจฺฉนฺน,  อติเรกจตุมาสปฏิจฺฉนฺน,  
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ปฺจมาสปฏิจฺฉนฺน,  อติเรกปฺจมาสปฏิจฺฉนฺน  ฉมาส,  อติเรก- 
ฉมาส,  สตฺตมาส,  อติเรกนวมาส,  ทสมาส,  อฏิมาส,  อติเรก- 
อฏมาส.  นวมาส,  อติเรกนวมาส,  ทามาส,  อติเรกทสมาส, 
เอกาทสมาส,  อติเรกเอกาทสมาสปฏิจฺฉนฺน. 
           เมื่อเต็มป    พึงแตงคําสวดประกอบวา    เอกสวจฺฉรปฏจิฺฉนฺน. 
           เบื้องหนาแตนั้น    พึงแตงคําสําหรับสวดประกอบอยางนี้วา   อติ- 
เรกเอกสวจฺฉร,  ทฺวิสวจฺฉร,  อติเรกทฺวิสวจฺฉร,  ติสวจฺฉร, 
อติเรกติสวจฺฉร,  จตุสวจฺฉร,  อติเรกจตุสวจฺฉร,  ปฺจสวจฺฉร, 
อติเรกปฺจสวจฺฉรปฏิจฉฺนฺน,  ดังน้ี  จนถึงวา  สฏ ิสวจฺฉร, 
อติเรกสฏ ิสวจฺฉรปฏิจฺฉนฺน   หรือแมยิ่งกวานั้น. 
           และถาเปนอาบัติ  ๒  ตัว    หรอืยิ่งกวานั้น    พึงกลาววา    เทฺว 
อาปตฺติโย,  ติสฺโส  อาปตฺติโย,    เหมือนที่ไดกลาวไวในท่ีนี้วา  เอก 
อาปตฺตึ  ฉะน้ัน.  แตที่เกินกวาน้ัน  จะเปนรอยหน่ึง   หรือพันหนึ่งก็ตาม 
สมควรกลาววา   สมฺพหุลา. 
           แมในอาบัติที่มีวัตถุตาง ๆ  กัน   พึงแตงคําสวดประกอบดวยอํานาจ 
แหงจํานวนอยางนี้วา:- 
           อห  ภนฺเต  สมฺพหุลา สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย อาปชฺชึ 
เอก   สุกฺกวิสฏ ิ  เอก  กายสสคฺค  เอก  ทุฏลฺุล  วาจ  เอก 
อตฺตกามปาริจริย  เอก  สฺจริต  เอกาหปฏิจฺฉนฺนาโย  หรือดวย 
อํานาจแหงการระบุวัตถุอยางนี้วา :-  
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           อห  ภนฺเต  สมฺพหุลา  สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย  อาปชฺชึ 
นานาวตถุกาโย  เอกาหปฏิจฺฉนฺนาโย  หรือดวยอํานาจแหงการระบุ 
ชื่ออยางนี้วา  :- 
           อห  ภนฺเต  สมฺพหุลา  สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย  อาปชฺชึ 
เอกาหปฏิจฉนฺนาโย. 
           ในวัตถุและชื่อน้ัน  ชื่อมี ๒  อยาง  คือชื่อท่ีทั่วไปของอาบัติที่มีชาติ 
เสมอกัน  ๑  ชื่อท่ีทั่วไปของอาบัติทั้งปวง ๑.  
           ในชื่อท้ัง ๒ อยางนั้น  คําวา  สงฺฆาทิเสโส  เปนชื่อท่ีทั่วไปของ 
อาบัติที่มีชาติเสมอกัน. 
           คําวา  อาปตฺติ  เปนชื่อท่ีทั่วไปของอาบัติทั้งปวง. 
           เพราะฉะนั้น   ควรอยูที่จะแตงคําสวดประกอบ   แมดวยอํานาจแหง 
ชื่อท่ีทั่วไปของอาบัติทั้งปวง  อยางนี้   สมฺพหุลา  อาปตฺติโย  อาปชฺชึ 
เอกาหปฏิจฺฉนฺนาโย. 
           จริงอยู    วินัยกรรมมีปริวาสเปนตนแมทั้งปวงน้ี     สมควรแทที่จะ 
แตงคําสวดประกอบดวยอํานาจแหงวัตถุ   ดวยอํานาจแหงโคตรดวยอํานาจ 
แหงชื่อ    และดวยอํานาจแหงอาบัติ. 
           ในวัตถุและโคตรเปนตนนั้น   คําวา   สุกฺกวสิฏ ิ  เปนวัตถุดวย 
เปนโคตรดวย. 
           คําวา   สงฺฆาทิเสโส   เปนชื่อดวย  เปนอาบัติดวย 
           คําวา   กายสสคฺโค  เปนวัตถุดวย  เปนโคตรดวย 
           คําวา  สงฺฆาทิเสโส  เปนชื่อดวย  เปนอาบัติดวย  
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           ในวัตถุเปนตนนั้น    วัตถุและโคตร    เปนอันถือเอาแลวดวยคําวา 
สุกฺกวิสฏ ิ   และ    กายสสคฺโค   เปนอาทิบาง   ดวยคําวา   นานา- 
วัตฺถุกาโย  บาง 
           ชื่อและอาบัติเปนอันถือเอาแลว   ดวยคําวา   สงฺฆาทิเสโส   บาง 
ดวยคําวา  อาปตฺติโย  บาง. 
           และในบาลีนี้     ทัง้ชื่อ    ทั้งวัตถุและโคตร    เปนอันถือเอาแลวแท 
ดวยคําวา  เอก   อาปตฺตึ   อาปชฺชึ  สฺเจตนิก  สุกฺกวิสฏ ึ. 
           เหมือนอยางวา    ในบาลีนี้     ทานกลาววา    อย   อุทายิ   ภิกฺข ุ
ฉันใด,   ภิกษุใด ๆ  เปนผูตอง.   พึงถอืเอาชื่อของภิกษุนั้น ๆ   ทํากรรม- 
วาจาวา  อย  อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ  ฉันนั้น .                              
           ในเวลาจบกรรมวาจา    ภิกษุนั้นพึงสมาทานวัตรในสีนาแหงโรง 
ทีเดียว    ตามนัยที่กลาวแลวน้ันแลวา    ปริวาส    สมาทิยาม ิ   วตฺต 
สมาทิยามิ   ครั้นมาทานแลว   พึงบอกในทามกลางสงฆ   ในสมีาแหง 
โรงนั้นแล   ก็แล   เมื่อจะบอก  พึงบอกอยางนี้วา :- 
           อห  ภนฺเต  เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชึ  สฺเจตนิก  สุกฺก- 
วิสฏ ิ  เอกาหปฏิจฺฉนฺน,  โสห  สงฺฆ  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา 
สฺเจตนิกา  สุกฺกวิสฏ ิยา  เอกาหปฏจิฺฉนฺนาย  เอกาหปริวาส 
ยาจึ,  ตสฺส  เม  สงฺโฆ  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา  สฺเจตนิกาย 
สกฺกวิสฏ ิยา  เอกาหปฏจิฺฉนฺนาย  เอกาหปริวาส  อทาสิ.  โสห 
ปริวสามิ,  เวทิยามห  ภนฺเต,  เวทิยตีติ  ม  สงฺโฆ  ธาเรตุ.  ก็แล 
สมควรแททีจ่ะถือเอาใจความนี้  บอกดวยภาษาอยางใดอยางหนึ่ง.  
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           ครั้นบอกแลว    ถาประสงคจะเก็บ   พึงเก็บในทามกลางสงฆ   ตาม 
นัยที่กลาวแลวน่ันแล.    เมื่อภิกษุทั้งหลายออกจากโรงไปเสียแลว     จะเก็บ 
ในสํานักภิกษุแมรูปเดียวก็ควร. 
           เธอออกจากโรงไปแลว    จึงกลับไดสติ    พึงเก็บในสํานักภิกษุผูไป 
ดวยกัน   ถาภิกษุแมนั้น  ก็หลีกไปเสีย   ตนยังไมไดบอกวัตรแกภิกษุอ่ืนใด 
ที่ในโรง,  พึงบอกแกรูปนั้นแลวเก็บวัตร   และเมื่อบอก   พึงกลาวในท่ีสุด 
วา   เวทิยตีติ  ม  อายสฺมา  ธาเรตุ   เมือ่บอกแกภิกษุ ๒ รูป   พึง 
กลาววา   อายสฺมนฺตา  ธาเรนฺตุ   เม่ือบอกแกภิกษุ  ๓  รูปหรือเกินกวา 
พึงกลาววา  อายสฺมนฺโต  ธาเรนฺตุ  หรอืวา  สงฺโฆ  ธาเรตุ  จําเดิม 
แตเวลาท่ีเก็บแลวไป   เธอยอมต้ังอยูในฐานะแหงปกตัตตะ. 
           ถาวัดมีภิกษุนอย;  ภิกษุทั้งหลายผูเปนสภาคกันอยู   ไมตองเก็บวัตร 
พึงทําความกําหนดราตรี  ในวัดนั่นแล. 
           ถาไมอาจใหบริสุทธิ์ได.   พึงเก็บวัตรตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล   ใน 
เวลาใกลรุง    พรอมดวยภิกษุรูปหน่ึง    ลวงอุปจารสีมาออกไป   แวะออก 
จากทางใหญ  นั่งในท่ีกําบัง  ตามนัยที่กลาวแลวในวรรณนาแหงมานัตน่ัน 
แล  สมาทานวัตร  ตามนัยที่กลาวแลว   บอกปรวิาสแกภิกษุนั้น    ในภาย 
ในอรุณทีเดียว เมื่อบอก ถาภิกษุนั้นเปนผูออนกวา   พึงกลาววา  อาวุโส  
ถาเปนผูแกกวา  พึงกลาววา  ภนฺเต. 
           ถาภิกษุอ่ืนบางรูปมายังท่ีนั้น    ดวยกิจจําเปนเฉพาะบางอยาง    ถา 
ปาริวาสิกภิกษุนี้   เห็นเธอ   หรือไดยินเสียงของเธอ   ควรบอก    เมื่อไม 
บอก  เปนรัตติเฉทและเปนวัตตเภท  ถาเธอล้ําอุปจารสีมาเขาไป  ๒ ศอก  
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แลวไปเสีย   แตเมื่อปาริวาสิกภิกษุยังมิทันรู   มีแตรัตติเฉท   สวนวัตตเภท 
ไมมี  ครั้นอรุณข้ึนแลวพึงเก็บวัตร. 
           พระมหาสุมัตเถระกลาววา    หากวาภิกษุที่ไปดวยกันนั้น    หลกีไป 
เสียดวยกิจจําเปนเฉพาะบางอยาง,    คนพบภิกษุอ่ืนรูปใดกอนภิกษุทั้งหมด 
พึงบอกแกรูปนั้นแลแลวเก็บ,    ถาไมพบใครเลย    พึงไปยังวัดแลวเก็บใน 
สํานักภิกษุผูไปกับคน. 
           ฝายพระมหาปทุมัตเถระกลาววา    พบภิกษุใดกอน,    พึงบอกแก 
ภิกษุนั้นแลวเก็บ  นี้เปนบริหารสําหรับภิกษุผูเก็บวัตรแลว . 
           อาบัติที่ไดปดไว    สิ้นวันเทาใด    เพ่ือตองการจะบรรเทาความ 
รังเกียจ   พึงอยูปริวาสส้ินวันเทาน้ัน   หรือเกินกวาน้ันแลว   เขาไปหาสงฆ 
สมาทานวัตรแลว  พึงขอมานัต   ดวยประการฉะน้ี. 
           จริงอยู    ภิกษุนี้จัดเปนผูควรแกมานัต     ตอเมื่อเธอสมาทานวัตร 
แลวเทาน้ัน  เพราะเธอเปนผูเก็บวัตร  อยูปริวาส.  แตกิจท่ีจะตองสมาทาน- 
วัตรอีก   ยอมไมมีเเกภิกษุผูมิไดเก็บวัตร,   จริงอยู   เธอเปนผูควรแกมานัต 
ดวยลวงวันที่ปดไวแท   เพราะเหตุนั้น   สงฆควรใหมานัตแกเธอทีเดียว. 

                                            วิธีใหมานัต 
           นี้ชื่อวาปฏิจฉันนมานัต.   เม่ือจะใหปฏิจฉันนมาบัดนั้น    ถามีอาบัติ 
ตัวเดียว,  พึงใหตามนัยที่กลาวไวในบาลีนั้นแล  ถามี ๒ หรือ ๓ ตัว   พึง 
กําหนดอาบัติและวันแลวแตงคําสวดประกอบตามนัยที่กลาวไวในปริวาส  
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นั่นแลวา   โสห  ปริวุตฺถปริวาโส  สงฺฆ  ทฺวินฺน๑  ติสฺสนฺน๒ 

อาปตฺตีน  เอกาหปฏิจฺฉนฺน  ฉารตฺต  มานตฺต  ยาจามิ   แมจะ 
ประมวลอาบัติที่ไมปด  กับอาบัติที่ปดไวใหก็ควร. 
           อยางไร?    ภิกษุอยูปริวาสเพ่ืออาบัติที่ปดเสร็จแลว    พึงขอมานัต 
เพ่ืออาบัติที่ปดกับอาบัติที่มิไดปด    รวมกันวา    อห    ภนฺเต    เอก  
อาปตฺตึ  อาปชฺชึ  สฺเจตนิก  สุกฺกวิสฏ ึ  เอกาหปฏิจฺฉนฺน 
โสห  สงฺฆ ฺ เอกิสฺสา  อาปตฺติยา  สฺเจตนิกาย  สุกกฺวิสฏ ิยา 
เอกาหปฏิจฺฉนฺนาย  เอกาหปริวาส  ยาจึ;  ตสฺส  เม  สงฺโฆ 
เอกิสสา  อาปตฺติยา  สฺเจตนิกาย  สกฺุกวิสฏ ิยา  เอกาหปฏิจฺ- 
ฉนฺนาย  เอกาหปริวาส  อทาสิ,  โสห  ปริวุตฺถปริวาโส;  อห 
ภนฺเต  เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชึ  สฺเจตนิกา  สุกฺกวสิฏ ึ  อปฺปฏจิฺ 
สุกฺกวิสฏ ิน  ปฏิจฺฉนฺนาย  จ  อปฺปฏจิฺฉนฺนาย  จ  ฉารตฺต 
มานตฺต  ยาจามิ 
           ลําดับนั้น   สงฆพึงแตงกรรมวาจาใหเหมาะแกคําขอน้ัน   ใหมานัต 
แกมานัตตารหภิกษุนั้น. 
           ถาอาบัติที่ปดไว ๒ ตัว   ที่มิไดปดตัวเดียว;    พึงกลาววา   ปฏิจ-ฺ 
ฉฉนฺนานฺจ  อปฺปฏิจฺฉนฺนาย จ. 
           ถาอาบัติที่ปดไวตัวเดียว    ที่มไิดปด  ๒ ตัว   พึงกลาววา   ปฏิจ-ฺ 
ฉนฺนาย  จ อปฺปฏิจฺฉนฺนานฺจ. 
 ๑.  สําหรับอาบัติ ๒  ตัว.     ๒. สําหรับอาบัติ  ๓  ตัว. 
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           ถาแมอาบัติที่ปดไวก็  ๒ ตัว    แมที่มิไดปดก็ ๒  ตัว     พึงกลาววา 
ปฏิจฺฉนฺนานฺจ  อปฺปฏิฉนฺนานฺจ. 
           สงฆพึงแตงกรรมวาจาใหเหมาะ   ใหมานัตในอาบัติที่ปดและมิไดปด 
ทั้งปวง.   และพึงแตงกรรมวาจาใหเหมาะแกมานัตน้ัน   และกระทําอัพภาน 
แกภิกษุผูประพฤติมานัตแลว. 
           แตอัพภานในบาลีนี้     พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจแหงอาบัติ 
ตัวเดียว. 
           มานัตใด    อันสงฆยอมใหในที่สุดแหงปริวาส    เพ่ืออาบัติที่ปดไว 
ดวยประการอยางนี้,  มานัตน้ี  ชื่อวา  ปฏิจฉันนมานัต . 
           ตามนัยที่กลาวแลวอยางนี้    บณัฑิตพึงทราบวา    ปฏิจฉันนปริวาส 
และปฏิจฉันนมานัต    พระผูมีพระภาคเจาตรัสในบาลีนี้     ดวยกรรมวาจา 
สําหรับประกอบเปนตัวอยางอันเดียวเทาน้ัน   คือ   ดวยอํานาจแหงอาบัติ 
ตัวเดียว. 
           ขาพเจาจักกลาวปกขมานัตและสโมธานมานัต    ในที่สดุแหงปริวาส. 
กถาที่เหลือ. 

                                         สุทธันตปริวาส 
           ปริวาสท่ีเหลือ  ๒  อยาง    คือ    สุทธันตปรวิาส  ๑    สโมธาน- 
ปริวาส ๑. 
           ในปรวิาส ๒ อยางนั้น  ทีช่ื่อสุทธันทปริวาส  ไดแก   ปริวาสท่ีทรง 
อนุญาตในเรื่องนี้วา   เตน โข  ปน  สมเยน  อฺตโร  ภิกขฺ ุ
สมฺพหุลา  สงฺฆาทิเสสา  อาปตฺติโย  อาปนฺโน  โหติ,  อาปตฺติ- 
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ปริยนฺต  น  ชานาติ  รตฺติปริยนฺต  น  ชานาติ.  ดังนี้   ในที่สุด 
แหงการประพฤติมานัตท่ีไมเปนธรรมขางหนา. 
           สุทธนัตปริวาสันั้น    ม ี๒ อยาง    คือ   จูฬสุทธันตะ  ๑    มหา- 
สุทธันตะ ๑    ก็สุทธันตปริวาสน้ีทั้ง  ๒  อยาง    สงฆพึงใหแกภิกษุผูไมรู 
และระลึกไมได   ซึ่งกําหนดราตรีทั้งส้ินหรือบางราตรี   และผูมีความสงสัย 
ในกําหนดราตรีนั้น.   แตภิกษุจะรูจํานวนท่ีสุดแหงอาบัติวา  เราตองอาบัติ 
เทาน้ี  หรือจะไมรูก็ตาม  นั่นไมเปนเหตุ  ไมเปนประมาณ. 
           จูฬสุทธันตะ    ในสุทธันตปริวาส  ๒  อยางนั้น    ภิกษุใดแมอัน 
พระวินัยธรถามอยูวา   ทานรูสึกวาทานเปนผูบริสุทธิ์    ตลอดวันหรือปกษ 
หรือเดือน  หรือป  โนนและโนนหรอื   ดังน้ี    ตามลําดับต้ังแตอุปสมบท 
มา  หรือทวนลําดับต้ังแตวันที่บอกไปก็ดี  จึงตอบวา   ทราบอยู    ทานผู- 
เจริญ   ขาพเจาเปนผูบริสุทธิ์ตลอดกาลเพียงเทาน้ี. 
           สุทธนัตปริวาสท่ีสงฆใหแกภิกษุนั้น  เรียกวา  จูฬสุทธันตะ   ภิกษุ 
ผูรับจูฬสุทธันตปริวาสน้ันอยูปริวาส  พึงแบงกาลเทาท่ีตนรูสึกวา   ตนเปน 
ผูบริสุทธิ์ออกเสีย  พึงอยูปริวาสตลอดเดือน  หรือ ๒ เดือนท่ีเหลือ. 
           ถากําหนดไดวา  เราเปนผูไมบริสุทธิ์เพียงเดือนเดียว   ไดรับปริวาส  
แลว,   กําลังอยูปริวาสระลึกเดือนอ่ืนไดอีก    พึงอยูปริวาสตลอดเดือนน้ัน 
ดวย แท,   ไมมีกิจท่ีจะตองใหปริวาสอีก. 
           ถากําหนดไดวา   เราเปนผูไมบริสุทธิ์ ๒ เดอืน   ไดรับปริวาสแลว, 
แตกําลังอยูปริวาส     ทําความตกลงใจวา    เราเปนผูไมบริสุทธิ์เพียงเดือน 
เดียวเทาน้ัน    พึงอยูปริวาสเพียงเดือนเดียวเทาน้ัน.    ไมมีกิจท่ีจะตองให  
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ปริวาสอีก.  จริงอยู   ธรรมดาสุทธันตปริวาสน้ี    เขยิบสูงข้ึนก็ได   ลดตํ่า 
ลงก็ได.  นี้เปนลักษณะของสุทธันตปริวาสน้ัน. 
           สวนในการออกอาบัติอ่ืน  มีลักษณะดังน้ี :- 
           ภิกษุใดทําวินัยกรรมวา   ปดไว    สําหรับอาบัติที่มิไดปด,   อาบัติ 
ของภิกษุนั้น  ยอมออก.  สวนภิกษุใดทําวินัยกรรมวา  ไมไดปด  สําหรับ 
อาบัติที่ปด   อาบัติของภิกษุนั้น   ไมออก.   ภิกษุใดทําวินัยกรรมวา   ปด 
ไวนาน    สําหรับอาบัติที่ปดไวไมนาน,   อาบัติของภิกษุ   แมนั้น   ยอม 
ออก.   ภิกษุใดทําวินัยกรรมวา   ปดไวไมนาน   สําหรับอาบัติปดไวนาน. 
อาบัติของภิกษุแมนั้น    ไมออก.    ภิกษุใดตองอาบัติตัวเดียวทําวินัยกรรม 
วา  หลายตัว  อาบัติของภิกษุแมนั้น    ยอมออก   เพราะเวนอาบัติตัวเดียว 
เสียแลว   หลายตัวก็มีไมได.   ฝายภิกษุใดตองอาบัติหลายตัว   แตทําวินัย- 
กรรมวา  เราตองอาบัติตัวเดียว,  อาบัติของภิกษุแมนั้น  ไมออก. 
           มหาสุทธันตะ  ฝายภิกษุใด  แมพระวินัยธรถามอยูโดยนัยอนุโลม 
และปฏิโลมตามท่ีกลาวแลว   ไมรู   ระลึกไมได   ซึ่งท่ีสุดแหงราตรี   หรือ 
เปนผูมีความสงสัย   สุทธนัตปริวาสท่ีสงฆใหแกภิกษุนั้น   เรยีกวา   มหา- 
สุทธันตะ.    ภิกษุรับปริวาสน้ันแลว.   พึงอยูปริวาสนับราตรีต้ังแตวันที่รับ  
จนถึงวันอุปสมบท. 
           มหาสุทธันตะนี้   เขยิบสูงข้ึนไมได    แตตํ่าลงได    เพราะฉะน้ันถา 
กําลังอยูปริวาส    ทําความตกลงใจในกําหนดราตรีไววา    เม่ือเราตอง 
อาบัติ    เปนเวลาเดือน  ๑ หรือป  ๑;     พึงอยูปริวาสเดือน ๑    หรือป ๑, 
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สวนลักษณะการขอและการใหปริวาสในมหาสุทธันตปริวาสน้ี     พึงทราบ 
ตามนัยที่มาในบาลีขางหนานั่นแล. 
           การสมาทานวัตร    ในท่ีสุดแหงกรรมวาจา   มานัตและอัพภานมีนัย 
ดังกลาวแลวน่ันเอง.  นี้ชือ่วาสุทธันตปริวาส  

                                        สโมธานปริวาส 
           ที่ชื่อสโมธานปริวาส  มี ๓ อยาง  คือ  โอธานสโมธาน ๑   อัคฆ- 
สโมธาน ๑   มิสสกสโมธาน ๑.                                                   
           โอธานสโมธาน    บรรดาสโมธานปริวาส ๓ อยางนั้น      ที่ชื่อวา 
โอธานสโมธาน  ทานเรียกปริวาสท่ีสงฆพึงเลิก  คือ  ลมวันทีไ่ดอยูปริวาส 
แลวเสีย    ประมวลอาบัติที่ตองภายหลังลงในกําหนดวันเดิม     แหงอาบัติ 
เดิมใหแกภิกษุผูตองอาบัติในระหวางแลวปดไว  
           โอธานสโมธานปริวาสน้ัน  มาแลวขางหนาในพระบาลีนั่นแล  โดย 
พิสดาร   ต้ังตนแตคําน้ีวา   ภิกษุทั้งหลาย   ถากระน้ันสงฆจงชักอุทายีภิกษุ 
เขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ชื่อวาสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
อันปดไว ๕ วัน  แลวใหสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเดิม.  
           ก็วินิจฉัยในโอธานสโมธานนี้    พึงทราบดังนี้:- 
           ภิกษุใดรับปริวาสเพ่ืออาบัติที่ปดแลว     กําลังอยูปริวาส     หรือเปน 
มานัตตารหะ    หรือกําลงัประพฤติมานัต    หรือเปนอัพภานารหะ   ตอง 
อาบัติอ่ืนแลวปดไว    เทาราตรีของอาบัติเดิมหรือหยอนกวาก็ดี    สงฆพึง 
เลิกวันที่อยูปริวาสแลว      และวันที่ประพฤติมานัตแลวเหลาน้ันทั้งหมด  
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คือทําใหเปนวันที่ใชไมได    ประมวลอาบัติที่ตองภายหลังลงในอาบัติเดิม 
ใหปริวาสแกภิกษุนั้นดวยมูลายปฏิกสัสนะ. 
           ภิกษุนั้น    พึงอยูปริวาสอีก ๑ ปกษทีเดียว.    ถาอาบัติเดิมปดไว ๑ 
ปกษ    อันตราบัติปดไวหยอนปกษ.    แมถาอันตราบัติปดไว  ๑  ปกษ 
พึงอยูปริวาส  ๑  ปกษเหมือนกัน     โดยอุบายน้ี     พึงทราบวินิจฉัยจนถึง 
อาบัติเดิมที่ปดไว   ๖๐  ป.    จริงอยู    ภิกษุผูอยูปริวาสครบ ๖๐  ป    แม 
เปนมานัตตารหะแลวปดอันตราบัติไววันหน่ึง    ยอมเปนผูควรอยูปริวาส 
๖๐  ปอีก.    เมื่อภิกษุทั้งหลายกลาววา     กถ็าวาอันตราบัติปดไวเกินกวา 
อาบัติเดิมเลา    จะพึงทําอยางไรในอาบัตินั้น? 
           พระมหาสุมัตเถระแกวา    บุคคลน้ีเปนอเตกิจฉะ,     ธรรมดาบุคคล 
ที่เปนอเตกิจฉะ    ก็ควรใหทําใหแจงแลวปลอยเสีย.   
           ฝายพระมหาปทุมัตเถระแกวา     เพราะเหตุไร    บุคคลนี้จึงจะชื่อวา 
เปนอเตกิจฉะ?      ธรรมดาวา    สมุจจยักขันธกะนี้      ยอมเปนเหมือนกาล 
ที่พระพุทธเจาท้ังหลายยังทรงต้ังอยู. 
           ข้ึนชือ่วาอาบัติ    จะปดไวก็ตาม    มิไดปดไวก็ตาม   ปดไวเทากัน 
ก็ตาม    หยอนกวาก็ตาม    แมปดไวเกินก็ตามที;      ขอท่ีพระวินัยธรเปน 
ผูสามารถประกอบกรรมวาจาน่ันแล    เปนประมาณ    ในการเยียวยาอาบัติ 
นี้     เพราะเหตุนั้น     อันตราบัติใดปดไวเกินกวา,     พึงทําอันตราบัตินั้น 
ใหเปนอาบัติเดิม    ประมวลอาบัตินอกนี้ลงในอาบัติเดิมนั้นใหปริวาส. 
นี้ชื่อโอธานสโมธาน.  
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           อัคฆสโมธาน  ทีช่ื่ออัคฆสโมธาน   คือ   บรรดาอาบัติมากหลาย 
อาบัติเหลาใด    จะเปน ๑ ตัวก็ดี  ๒ ตัวก็ดี  ๓ ตัวก็ดี   มากมายก็ดี    ที ่
ปดไวนานกวาอาบัติทุก ๆตัว ,    สงฆประมวลดวยคาแหงอาบัติเหลาน้ัน 
ใหปริวาสเพ่ืออาบัติที่เหลือ    ซึ่งปดไวหยอนกวา    ดวยอํานาจกําหนด 
ราตรีแหงอาบัติเหลาน้ัน    นี้เรียกวา    อัคฆสโมธาน. 
           อัคฆสโมธานน้ัน     ไดมาขางหนาแลวในบาลี    โดยนัยเปนตนวา 
ก็โดยสมัยนัน้แล      ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงตองอาบัติสังฆาทิเสสมากหลาย. 
อาบัติตัวหน่ึงปดไว ๑ วัน     อาบัติตัวหน่ึงปดไว ๒ วัน . 
           ถามวา    ก็อาบัติของภิกษุใดรอยตัวปดไว ๑๐ วัน     แมอีกรอยตัว 
ก็ปดไว  ๑๐ วัน    นับอยางนี้รวม ๑๐ ครั้ง   จึงเปนอาบัติหน่ึงพัน  ปดไว 
๑๐๐ วัน.    ภิกษุนั้น    จะพึงทําอยางไร? 
           พึงประมวลอาบัติทั้งหมดอยูปริวาส ๑๐ วัน.  แมวันต้ังรอยยอมเปน 
วันซึ่งภิกษุตองอยูปริวาสจริง ๆ ดวย ๑๐  วัน    หนเดียวเทาน้ัน    ดวย 
ประการฉะน้ี. 
           จริงอยู    แมคํานี้   พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสไวแลววา   ปาริวาสิก 
ภิกษุปดอาบัติพันตัวไว  ๑๐๐ ราตรี    อยูปริวาส ๑๐ ราตรี    พึงพนได 
ปญหานี้     ทานผูฉลาดท้ังหลายติดกันแลว.    นีช้ื่ออัคฆสโมธาน. 
           มิสสกสโมธาน   ที่มีชื่อมิสสกสโมธาน    ไดแก    ปริวาสท่ีสงฆ 
รวมอาบัติตาง ๆ วัตถุเขาดวยกันให. 
           ในมสิสกสโมธานน้ัน     มีนยัดังนี้:-  
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           พึงใหภิกษุนั้นขอ  ๓  ครั้งวา   อห   ภนฺเต   สมฺพหุลา  สงฺฆา- 
ทิเสสา  อาปตฺนิโย  อาปชฺชึ  เอก  สุกฺกวิสฏ ิ  เอก  กายสสคฺค 
เอก  ทุฏลฺุลวาจ  เอก  อตฺตกาม  เอก  สฺจริต  เอก  กฏุิการ 
เอก  วิหารการ  เอก  ทฏุโทส  เอก  อฺภาคิย  เอก  สงฺฆ- 
เภทก  เอก  เภทานุวตฺตก  เอก  ทุพฺพจ  เอก  กุลทูก,  โสห 
ภนฺเต  สงฺฆ  ตาส  อาปตฺตีน  สโนธานปริวาส  ยาจามิ.  ดังน้ี 
แลวพึงใหปริวาสดวยกรรมวาจาสมควรแกคําขอน้ัน. 
           ก็ในมิสสกสโมธานน้ี     สมควรแทที่จะแตงกรรมวาจาประกอบดวย 
อํานาจวัตถุบาง    ดวยอํานาจโคตรบาง    ดวยอํานาจชื่อบาง    ดวยอํานาจ 
อาบัติบาง     ตามนัยที่กลาวแลวในหนหลังนั่นแล     อยางนี้วา    สงฺฆา- 
ทิเสสา    อาปตฺติโย  อาปชฺชึ     นานาวตฺถุกาโย    ดังน้ีก็ได    วา 
สงฆาทิเสสา   อาปตฺติโย   อาปชฺชึ   ดังน้ีก็ได.   นีช้ือ่วา   มิสสก- 
สโมธาน.                                                                             
           สวนกถาแสดงเรื่องมีอาทิ    คือ    วัตรที่เกบ็และมิไดเก็บในที่สุดแหง 
กรรมวาจาใหปริวาสท้ังปวง    พึงทราบตามนัยกอนน่ันแล. 
                                       ปริวาสกถา   จบ. 

                                          ปกขมานัต 
           บัดนีถ้ึงโอกาสแหงคําท่ีขาพเจาไดกลาวไววา      ขาพเจาจักกลาว 
ปกขมานัต    และสโมธานมานัต    ในที่สุดแหงปริวาสกถาท่ีเหลือ   เพราะ 
ฉะน้ัน    มานัต  ๒ อยางนั้น    ขาพเจาจะกลาวมานัตท่ีสงฆพึงใหแกนาง 
ภิกษุณี  ชื่อปกขมานัต .  
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           ก็ปกขมานัต    สงฆพึงใหกึ่งเดือนเทาน้ัน  ทั้งอาบัติที่ปด  ทั้งอาบัติ 
ที่มิไดปด.    จริงอยู   คําน้ีพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา   ภิกษุณีผูลวง 
ครุกรรม    พึงพระพฤติปกขมานัตในอุภโตสงฆ.   
           ก็ปกขมานัตน้ัน     อันนางภิกษุณีทั้งหลาย    พึงชําระสีมาของตนให 
หมดจดแลวใหในวิหารสีมา    หรือเม่ือไมอาจชําระวิหารสีมาใหหมดจด 
พึงใหประชุมคณะจตุวรรค   โดยกําหนดอยางตํ่าที่สุดแลวใหในขัณฑสีมา 
ก็ได. 
           ถามีอาบัติตัวเดียว.     พึงแตงกรรมวาจาประกอบดวยอํานาจอาบัติ 
ตัวเดียว.    ถามีอาบัติ  ๒  ตัว    หรือ  ๓  ตัว    หรอืมากมาย    มีวัตถุเดียว 
หรือตาง ๆ  วัตถุกัน,    พึงถือเอาวัตถุ    โคตร    นาม    และอาบัติที่คน 
ปรารถนา    แตงกรรมวาจาประกอบดวยอํานาจแหงอาบัติเหลาน้ัน  ๆ. 
           อุทาหรณที่พอเปนทาง    ดวยอํานาจอาบัติตัวเดียว    ในปกขมานัต 
นั้น   ดังน้ี:- 
           นางภิกษุณีผูตองอาบัติ     แลวนั้น    พึงเขาไปหาภิกษุณีสงฆทํา 
อุตตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง     ไหวเทานางภิกษุณีทั้งหลายผูแกกวาน่ัง 
กระโหยงประคองอัญชลกีลาวอยางนี้วา    อห    อยฺเย    เอก   อาปตฺตึ  
อาปชฺชึ  คามนฺตร,  สาห   อยฺเย  สงฺฆ  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา 
คามนฺตราย  ปกฺมานตฺต  ยาจามิ.   ครัน้ใหขอ  ๓  ครั้งอยางนั้นแลว 
นางภิกษุณีผูฉลาดสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบวา    ขาแตแมเจา 
ขอสงฆจงฟงขาพเจา    นางภิกษุณีซึ่งนี้รูปนี้     ตองอาบัติตัว  ๑    ชื่อ 
คามันตรา,    เธอขอปกขมานัตตอสงฆ    เพ่ืออาบัติตัว      ชื่อคามันตรา  
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ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว,    สงฆพึงใหปกขมานัต     เพ่ืออาบัติ 
ตัว ๑    ชื่อคามันตรา    แกนางภิกษุณีชื่อนี้.    นี้เปนวาจาประกาศใหรู. 
ขาแตแมเจา    ขอสงฆจงพึงขาพเจา    นางภิกษุณีชื่อน้ี    ตองอาบัติตัว ๑ 
ชื่อคามันตรา,   เธอขอปกขมานัต    ตอสงฆเพ่ืออาบัติตัว ๑   ชือ่คามันตรา 
สงฆใหปกขมานัต    เพ่ืออาบัติตัว ๑    ชื่อคามันตรา    แกนางภิกษุณีชื่อ 
นี้;   การใหปกขมานัต    เพ่ืออาบัติตัว ๑   ชื่อคามันตรา   แกนางภิกษุณี 
ชื่อน้ี     ชอบแกแมเจารูปใด     แมเจารูปนั้นพึงนิ่ง;     ไมชอบแกแมเจารูป 
ใด    แมเจารูปนั้นพึงพูด      ขาพเจากลาวความน้ี    เปนครั้งท่ี  ๒  ฯลฯ 
เปนครั้งท่ี  ๓.  ขาแตแมเจา    ขอสงฆจงพึงขาพเจา   ฯลฯ   ปกขมานัตเพ่ือ 
อาบัติตัว ๑    ชื่อคามันตรา    สงฆใหแลวแกนางภิกษุณีชื่อน้ี     ชอบแก 
สงฆ.    เหตุนั้น    จึงนิ่ง    ขาพเจาทรงความขอน้ีไว  อยางนี้ . 
           ในทีสุ่ดแหงกรรมวาจา    นางภิกษุณีผูมานัตตจาริกาน้ัน    พึงสมา- 
ทานวัตรแลว    พึงบอกแกสงฆ    ตามนัยที่กลาวแลวในภิกษุมานัตตกถา 
นั่นแล   ใครจะเก็บวัตรอยู   พึงเก็บในทามกลางสงฆนั้นนั่นแลก็ได  เมื่อ 
นางภิกษุณีทั้งหลายหลีกไปเสียแลว    พึงเก็บในสํานักนางภิกษุณีรูปเดียว 
หรือในสํานักนางภิกษุณีผูเปนเพ่ือน    ตามนัยที่กลาวแลวก็ได.   
           อน่ึง    พึงบอกเก็บในสํานักนางภิกษุณีอ่ืนผูเปนอาคันตุกะ    จําเดิม 
แตเวลาท่ีเก็บวัตรไป   ต้ังอยูในฐานผูปกตัตตะ.  แตเมื่อสมาทานใหมจะรับ 
อรุณ    ไมไดเพ่ืออยูในสํานักนางภิกษุณีทั้งหลายเปนแท. 
           จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา  ปกขมานัตอันนางภิกษุณี 
พึงประพฤติในอุภโตสงฆ.    เพราะฉะนั้น    อาจารยเละอุปชฌายของนาง  
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ภิกษุณีผูมานัตตจาริกาน้ัน   พึงไปยังวัดแลวบอกพระมหาเถระ    หรือภิกษุ 
ผูเปนธรรมกถึกรูป ๑    ซึง่ต้ังอยูในฝายแหงผูสงเคราะหวา    วินัยกรรมที ่
จะพึงทําแกนางภิกษุณีรูป ๑    มีอยู,    พระผูเปนเจาโปรดสงภิกษุ ๔ รูป 
ไปในสถานที่ทําวินัยกรรมนั้นของเราทั้งหลายเถิด    พระมหาเถระหรือภิกษุ 
ผูเปนธรรมกถึก    จะไมทําการสงเคราะหไมได,    ตองบอกวา    เราจักสง 
ไปให. 
           ในกุรนุทีแกวา   นางภิกษุณีผูปกตัตตะ  ๔ รปู   พึงพานางภิกษุณีผู 
ประพฤติมานัตออกไปแตภายในอรุณ  ใหเกิน๒ เลฑฑุบาตแตอุปจาระบาน 
ออกไป    แวะออกจากทางใหญ    นั่งในท่ีซึ่งกอไมและรั้วเปนตนกําบังไว.  
พึงใหเกิน ๒ เลฑฑุบาต    แมแตอุปจาระแหงวัดออกไป     ฝายภิกษุผู 
ปกตัตตะ   ๔   รูป   พึงไปในท่ีนั้น.  ก็แลครั้นไปแลว    ไมพึงนั่งในท่ีเดียว 
กับนางภิกษุณีทั้งหลาย    พึงหลีกไปนั่งในท่ีไมไกลกัน . 
           สวนในมหาปจจรีเปนตนแกวา    แมนางภิกษุณีทั้งหลายก็ควรชวน 
อุบาสิกา ๑ คน  หรือ ๒ คน    ซึ่งเปนผูฉลาดไปดวย    เพ่ือประโยชนแก 
การรักษาตน  ฝายภิกษุทั้งหลายพึงชวนอุบาสก ๑ คน   หรือ ๒ คนไปดวย  
เพ่ือประโยชนแกการรักษาตน. 
           เฉพาะในกุรุนทีแกวา    จะละอุปจาระแหงสํานักภิกษุณีและวัดของ 
ภิกษุ    ก็ควร,    ไมแกวา    จะละอุปจาระแหงบาน    ก็ควร.   ครัน้ภิกษุ 
ทั้งหลายและนางภิกษุณีทั้งหลาย   นั่งแลวอยางนั้น    นางภิกษุณีนั้นพึง 
สมาทานวัตรวา  มานตฺต  สมาทิยามิ  วตฺต  สมาทิยามิ    แลวพึงบอก 
แกภิกษุณีสงฆกอนอยางนี้วา   อห  อยฺเย  เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชึ  
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คามนฺตร,  สาห  สงฆ  เอกิสฺสา  อาปตฺติยา  คามนฺตราย  ปกขฺ- 
มานตฺต  ยาจึ.  ตสฺมา  เม  สงฺโฆ  เอกิสสฺา  อาปตฺติยา  คามนฺ- 
ตราย  ปกฺขมานตฺต  อทาสิ.  สาห  ปกฺขมานตฺต  จรามิ.  เวทยา- 
มห  อยฺเย,  เวทิยตีติ  ม  สงฺโฆ  ธาเรตุ. 
           ภายหลัง    พึงไปบอกในสํานักภิกษุสงฆอยางนี้วา    อห    อยฺยา 
เอก  อาปตฺตึ  อาปชฺชึ  คามนฺตร  ฯลฯ  เวทยามห  อยฺยา, 
เวทิยตีติ  ม  สงฺโฆ  ธาเรตุ. 
           แมในปกขมานัตนี้     นางภิกษุณีจะบอกดวยภาษาอยางใดอยางหน่ึง 
ก็ควร.   พึงนั่งบอกในสํานักแหงภิกษุณีสงฆเทาน้ัน.   จําเดิมแตกาลท่ีบอก 
แลวไป    จึงควรไปสูสํานักแหงภิกษุทั้งหลาย     ถาท่ีนั้นเปนที่ประกอบ 
ดวยความรังเกียจ.    ภิกษุณีทั้งหลายจํานงเฉพาะสถานแหงภิกษุทั้งหลายใน 
ที่เทาน้ัน;    ภิกษุทั้งหลายพึงคอยอยู. 
           ถาภิกษุ    หรือภิกษุณีรูปอ่ืน    มายังท่ีนั้น,    เมื่อเห็นตองบอก, 
ถาไมบอก    เปนรัตติเฉท,    และเปนทุกกฏ    เพราะวัตตเภท.    ถาเมื่อ 
นางภิกษุณีผูมานัตตจาริกา    ไมรู    ภิกษุหรือภิกษุณีอ่ืนล้ําอุปจารเขามา 
อยางนั้นแลว     ไปเสีย.    เปนแตรัตติเฉท    ไมเปนทุกกฏเพราะวัตตเภท  
ถานางภิกษุณีทั้งหลายเปนผูประสงคจะรีบไปกอน  เพ่ือทําวัตรแกอุปชฌาย 
เปนตน   พึงเวนนางภิกษุณีไว   ๑   รปูเพ่ือปองกันรัตติวิปปวาสาบัติ  คณ- 
โอหายนาบัติ    และคามันตราบัติ    จึงไป.   เม่ืออรุณข้ึนแลว  นางภิกษุณี 
นั้น   พึงเก็บวัตรในสํานักนางภิกษุณีรูปนั้น.  นางภิกษุณีนั้น  พึงประพฤติ  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 496 

มานัตครบ  ๑๕  ราตรีไมขาดดวยอุบายน้ี.    ฝายนางภิกษุณีผูมีไดเก็บวัตร 
พึงประพฤติชอบตามนัยที่กลาวแลวในปาริวาสิกขันธกะน้ันแล. 
           สวนเนื้อความท่ีแปลกกัน     มดีังตอไปนี้ :- 
           ในคําวา    พึงบอกแกอาคันตุกะ  นี้   มีวินิจฉัยวา    ในปุเรภัตหรือ 
ปจฉาภัต    ภิกษุหรือภิกษุณีทั้งหลายมีประมาณเทาใดมาสูบานนั้น.    ควร 
บอกท้ังหมด.    เมื่อไมบอก    เปนรัตติเฉทดวย    เปนทุกกฏเพราะวัตต- 
เภทดวย,    แมถาภิกษุบางรูปล้ําคามูปจาระนั้น   เขามาในราตรีแลวไปเสีย 
เปนรัตติเฉทเทาน้ัน,     ยอมพนจากวัตตเภท    เพราะความไมรูเปนปจจัย. 
           สวนในกุรุนทีเปนตนแกวา   วัตรที่นางภิกษุณีมิไดเก็บ    บัณฑิต 
พึงกลาว    ตามนัยที่กลาวแลวในวัตรของภิกษุทั้งหลาย.    คําน้ันปรากฎวา 
สมควรย่ิง    เพราะวัตรทั้งหลายมีปริวาสวัตรเปนตน     ทานกําหนดดวย 
อุปจารสีมา.   พึงบอกในวันอุโบสถ.    พึงบอกในวันปวารณา.  ตองบอก 
ทุกวัน   แกภิกษุ  ๔  รูป   และนางภิกษุณี  ๔ รูป   ถาภิกษาจารในบาน 
นั้น   ทั่วถึงแกภิกษุทั้งหลายดวย.    ภิกษุเหลาน้ัน ๔ รูป    พึงไปในบาน 
นั้นทีเดียว. 
           ถาไมทั่วถึง    ภิกษุทั้งหลายแมไปในที่อ่ืนแลวจึงมาในบานน้ัน ตอง 
แสดงตนไป.    หรือพึงทําท่ีสังเกตไวภายนอกบานวา    ทานจะพบพวกเรา 
ในที่ชื่อโนน .   หางภิกษุณีนั้นพึงไปสูที่หมายไวแลวบอก.   ไมพบในที่ 
หมายไว     ตองไปวัดแลวบอก.    ตองบอกภิกษุทุกรูปในวัด    ถาไมอาจ 
บอกท่ัวทุกรูปได.    ตองอยูนอกอุปจารสีมา   แลววานนางภิกษุณีทั้งหลาย  
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ไปแทน.   พึงบอกแกภิกษุ   ๔    รูปซึง่นางภิกษุเหลาน้ันนํามา.    ถาวัดอยู 
ไกลท้ังนารังเกียจ,    พึงชวนอุบาสกและอุบาสิกาท้ังหลายไปดวย. 
           ก็ถานางภิกษุณีนี้อยูตามลําพัง,     ยอมตองอาบัติเพราะรัตติวิปปวาส; 
เพราะเหตุนั้น   สงฆพึงสมมตินางภิกษุณีผูปกตัตตะรูป ๑ ใหแกนางภิกษุณี 
นั้น    เพ่ือประโยชนแกการอยูในที่มุงอันเดียวกัน.    นางภิกษุณีประพฤติ 
มานัตไมขาด    อยางนั้นแลว    พึงทําอัพภานตามนัยที่กลาวแลวในภิกษุ 
สงฆ    ซึ่งมี  ๑  รูปเปนคณะนั้นแล. 
           ในกุรนุทีแกวา    ถากําลังประพฤติมานัต     ตองอันตราบัติ     สงฆ 
พึงชักเขาหาอาบัติเดิมแลว  ใหมานัต   เพ่ืออาบัตินั้น.  นี้ชื่อวาปกขมานัต. 

                                         สโมธานมานัต 
           สวนสโมธานมานัต   ม ี๓ อยาง    คือ    โอธานสโมธาน ๑  อัคฆ- 
สโมธาน ๑    มิสสกสโมธาน  ๑. 
           ใน ๓ อยางนั้น   ทีช่ื่อโอธานสโมธาน   ไดแก    มานัตท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาทรงอนุญาตไวขางหนา     สําหรับพระอุทายีเถระ    ผูกําลังอยู 
ปริวาสเพ่ืออาบัติที่ปดไว ๕  วัน   ตองอันตราบัติในปริวาส   และในฐานะ 
ที่เปนผูควรแกมานัต     ถกูสงฆชักเขาหาอาบัติเดิม    โดยบาลีวา    ภิกษุ 
ทั้งหลาย    ถากระน้ัน  สงฆจงใหมานัต  ๖ ราตรี   เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว   แก 
ภิกษุอุทายี   ดังน้ี .  
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           จริงอยู    มานัตชนิดนี้     สงฆเลิกลมวันทีอ่ยูปริวาสแลวเสียดวย 
มูลายปฏิกัสสนะซํ้า ๆ กนั    ประมวลใหพรอมกบัอาบัติเดิมท้ังหลาย  เพราะ 
ฉะนัน    จึงเรียกวา    โอธานสโมธาน. 
           สวนในกุรุนทีแกวา   มานัตท่ีสงฆพึงใหแกภิกษุผูอยูสโมธานปริวาส 
แลว    ชื่อวาสโมธานมานัต    แมคํานั้น    กถ็ูกโดยปริยายน้ัน. 
           สวนอัคฆสโมธานและมิสสกสโมธาน    ทานเรียกเฉพาะมานัตท่ีสงฆ 
พึงใหในที่สุดแหงอัคฆสโมธานปริวาสและมิสสกสโมธานปริวาส. 
           อัคฆสโมธานและมิสสกสโมธานน้ัน    พึงประกอบใหตามทํานอง 
กรรมวาจาแหงปริวาส. 
           คําใดท่ีขาพเจาไดกลาวไววา  ปริวาสและมานัต   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวในบาลีโดยอาการมากมาย    ตามนัยมีคําวา    ภิกษุทั้งหลาย    ถา 
กระนั้นสงฆจงใหปริวาส ๑ วัน    เพ่ืออาบัติ ๑ ตัว   ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
วิสัฏฐิ    ซึ่งปดไววันเดียว    แกภิกษุอุทายีเถิด    ดังน้ีเปนอาทิ,    วินิจฉัย 
อยางนี้     ทีท่านกลาวไวในอาคตสถานแหงปริวาสและมานัตนั้น    ยอมถงึ 
ความพิสดารเกินไปเหมือนในบาลี,  ทั้งเปนวินิจฉัยที่ใคร ๆ ไมอาจกําหนด 
ไดโดยงาย.    เพราะเหตุนั้น    ขาพเจาจักประมวลปริวาสและมานัตนั้น 
แสดงในอธิการน้ีทีเดียว    ดังน้ี    คําน้ีนั้นเปนอันขาพเจาใหสําเร็จพรอม 
โดยอธิบาย    ดวยคํามีประมาณเทาน้ี . 
           บัดนีพ้ระบาลีนี้ใด    อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสกอน    ดวยอํานาจ  
อาบัติตัวเดียวท่ีมิไดปด,   พระบาลีนั้น   มีเนื้อความต้ืนทั้งน้ัน.  
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           เบื้องหนาแตนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสปริวาสไวในพระบาลี 
ดวยอํานาจแหงอาบัติที่ปดไว ๒ วัน ๓ วัน ๔ วัน ๕ วันเทาน้ัน  แลวทรง 
แสดงอันตราบัติ     จําเดิมแตปริวาสเพ่ืออาบัติที่ปดไว  ๕  วัน. 
           ก็พระอุทายีตองอาบัตินั้นแลว  ยอมจัดเปนผูควรแกมุลายปฏิกัสสนะ; 
เพราะฉะนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงอนุญาตมูลายปฏิกัสสนะในอาบัติ 
ที่ปดไว ๕  วันเหลาน้ัน    แกพระอุทายีนั้น. 
           แตถาเธอเก็บวัตรแลวตองไซร    ยอมเปนผูไมสนควรแกมูลาย- 
ปฏิกัสสนะ.                                                                   
           เพราะเหตุไร ? 
           เพราะเหตุที่เธอมิไดตองกําลังอยูปริวาส     เธอต้ังอยูในฐานะเปนผู 
ปกตัตตะแลวตอง   เธอพึงควรแยกประพฤติมานัตเพ่ืออาบัตินั้น.   ถาเธอ 
ผูเก็บวัตรตองอาบัติแลวปดไวไซร    ตองอยูปริวาสดวย. 
           เมื่อมูลายปฏิกัสสนะท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว    อันสงฆทําแลว, 
วันที่เธออยูปริวาสแลวท้ังหลาย    ยอมเปนอันเลิกลมไปแท. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอันตราบัติในปริวาสแลว    ทรงแสดง 
อันตราบัติแหงภิกษุผูควรแกมานัตอีก   แลวจึงตรัสมูลายปฏกิัสสนะ   ดวย 
ประการฉะน้ี  
           จริงอยู   เมื่อมูลายปฏิกัสสนะน้ัน  อันสงฆทําแลว.   วันที่อยูปริวาส 
แลวท้ังหลาย    ยอมเปนอันเลิกลมไปแท.    ลําดับนัน้    จึงทรงแสดง 
สโมธานมานัต     เพ่ืออาบัติทั้ง ๓ ตัวน้ัน    แหงภิกษุผูอยูปริวาสเสร็จแลว.  
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ลําดับนั้น    ไดทรงแสดงอันตราบัติของภิกษุผูมานัตตจาริกะแลว    ตรัส 
มูลายปฏิกัสสนะ. 
           ก็ครั้นเม่ือมูลายปฏิกัสสนะน้ัน     อันสงฆทําแลว;    วันที่ประพฤติ 
มานัตแลวก็ดี   วันที่อยูปริวาสแลวก็ดี   ยอมเปนอันเลิกลมไปแท.   ลําดับ 
นั้นทรงแสดงอันตราบัติแหงภิกษุผูควรแกอัพภานแลวตรัสมูลายปฏิกัสสนะ. 
           ครั้นเมื่อมูลายปฏิกัสสนะแมนั้น    อันสงฆทําแลว.    วันที่อยูปริวาส 
และประพฤติมานัตแลว    เหลาน้ันทั้งหมด    ยอมเปนอันเลิกลมไปแท. 
เบื้องหนาแตนั้น    ทรงประกอบอันตราบัติทั้งปวงแสดงอัพภานกรรม. 
           กรรมวาจา ๕  ชนดิ    ดวยอํานาจแหงอาบัติ    ที่ปดไววันเดียวเปน 
ตน     กรรมวาจา  ๔ ชนดิ    ดวยอํานาจแหงอันตราบัติทั้งหลาย    รวม 
เปนกรรมวาจา  ๙  ชนิด    เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวใน 
ปฏิจฉันนวาระ   ดวยประการฉะน้ี. 
           เบื้องหนาแตนั้น    ทรงแสดงสโมธานปริวาสและสโมธานมานัต 
ดวยอํานาจแหงอันตราบัติที่ปดไว ๕ วัน    จําเดิมแตภายในแหงปริวาส 
เพ่ืออาบัติที่ปดไวปกษ ๑. 
           ก็ในอธิการวาดวยสโมธานปริวาสและสโมธานมานัตนี้     เมื่อสงฆ 
ทํามูลายปฏิกัสสนะเพ่ืออาบัติที่ตอง   แมในเวลาท่ีเปนมานัตจาริกะ   และ 
เปนมานัตตารหะ.    วันทีป่ระพฤติมานัตแลวก็ดี    วันที่อยูปริวาสเสร็จแลว 
ก็ดี   เปนอันเลิกลมไปท้ังหมดทีเดียว. 
           เพราะเหตุไร?  
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           เพราะเหตุที่ปดอันตราบัติไว.   ดวยเหตุนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสคําวา    สงฆจงชักเขาหาอาบัติเดิม    จงใหสโมธานปริวาส    เพ่ือ 
อาบัติเดิมแลว     จงใหมานัต  ๖ ราตรี. 
           เบื้องหนาแตนั้น     ทรงประกอบอันตราบัติทั้งปวงแสดงอัพภาน- 
กรรม    ใหจบเรื่องแหงอาบัติ    ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ. 
           ลําดับนั้น    ทรงแสดงนัย   ๒  อยาง    คือ    เอกาปตติมูลกนัย  ๑    
อาปตติวัฑฒนกนัย ๑    แลวทรงแสดงอัคฆสโมธานปริวาส. 
           แตนั้น    ทรงแสดงเรื่องอาบัติที่ภิกษุแกลงไมบอกแลว     ทรงต้ัง 
บาลีโดยนัยมีคําวา  อิธ   ปน  ภิกขฺเว   เปนตน   เพ่ือแสดงกรรมที่จะพึง 
กระทําสําหรับอาบัติที่ภิกษุมิไดบอก    ดวยความไมแกลงไมรูสึกระลึกไมได 
และความเปนผูมีความสงสัย     ในเมือ่ลัชชีธรรมหรือความรูสึก    ความ 
ระลึกได  และความเปนผูไมมีความสงสัย    เกิดข้ึนบางในภายหลัง. 
           ลําดับนั้น    ทรงตั้งบาลีเหมือนอยางนั้น    เพ่ือแสดงขอที่อาบัติ 
ทั้งหลาย     ซึ่งปดไวดวยความไมรูสึกระลึกไมได    และความเปนผูมีความ 
สงสัย     ไมเปนอันปด. 
           ลําดับนั้น    ทรงแสดงเรื่องขอปริวาสเดือน  ๑     เพ่ืออาบัติ  ๒  ตัว 
ปดไว ๒ เดือน    แลวทรงต้ังบาลีโดยนัยหนหลังน่ันแล    เพ่ือแสดงกรรม 
ที่จะพึงกระทํา    สําหรับเดือนนอกน้ี     ซึ่งไมไดบอก    ดวยไมไดแกลง 
ไมรูสึกระลกึไมได    และความเปนผูมีความสงสัย    ในเมื่อลชัชีธรรม 
เปนตนเกิดข้ึนในภายหลัง     เเลเพ่ือแสดงขอท่ีเดือนซึ่งปดไว    ดวยความ 
ไมรูสึกระลกึไมได   และความเปนผูมีความสงสัย  ไมเปนอันปด.  
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           ลําดับนั้น    ทรงแสดงสุทธันตปริวาสโดยนัยมีคําวา    อาปตฺติ 
ปริยนฺต  น  ชานาติ  รตฺติปริยนฺต  น  ชานาติ  เปนอาทิ  
           เบื้องหนาแตนั้น    ทรงตั้งบาลีเพ่ือทําปาริวาสิกภิกษุใหเปนตัวอยาง 
แสดงขอปฏิบัติในคําวา  "สึกแลวอุปสมบทใหม"   เปนตน . 
           บรรดาบทเหลาน้ัน    ในบทวา    ตองอาบัติสังฆาทิเสสมากหลาย  
ในระหวาง    กําหนดนับได    ไมไดปดไว   เปนตน    มีความวา  กําหนด 
นับไดดวยอํานาจกําหนดอาบัติ    และไมไดปดไว. 
           สองบทวา  ปจฺฉิมสฺม ึ อาปตฺติกฺขนฺเธ   คือกองอาบัตินั้นคงเปน 
อันเดียวกัน,    แตเพราะปกปดไวในภายหลัง   ทานจึงกลาววา    ในกอง 
อาบัติ    ซึ่งมใีนภายหลัง.    ถึงในคําวา    ปุรมิสฺม ึ   นี้ก็มีนัยเหมือนกัน.   
           คําวา   ววตฺถิตา  สมฺภินฺนา    นี ้   เปนคํายักเรียกอาบัติทั้งหลาย 
ที่เปนสภาคกันและที่เปนวิสภาคกันน่ันเอง. 
           เบื้องหนาแตนั้น    ตรัสคําวา    เทฺว  ภิกฺข ู  เปนตน    เพ่ือแสดง 
ขอปฏิบัติในภิกษุผูปดไว.    
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มิสฺสก  ไดแก   สังฆาทิเสส   ที่เจือ 
ดวยลหุกาบัติ     มถีุลลัจจัยเปนตน. 
           บทวา   สุทฺธก   ไดแก   สังฆาทิเสส    เวนกองลหุกาบัติเสียทั้งน้ัน.  
           เบื้องหนาแตนั้น  ตรัสคําวา  อิธ  ปน ภิกขเว  ภิกขฺู สมพฺหุลา 
สงฺฆาทิเสสา    เปนตน     เพ่ือแสดงขอท่ีอาบัติเหลาน้ันไมพองกันและ 
พองกัน .        
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           บทไรๆ ทีช่ื่อวา    ไมชัดเจนโดยพยัญชนะหรือโดยอธิบาย   ยอม 
ไมมีในคําน้ัน...... 
           เพราะฉะนั้น    คํานั้นและคําท้ังปวงท่ีไมไดกลาวไวกอนแตนี้     พึง 
ทราบตามแนวเเหงพระบาลีนั่นแล    ดวยประการฉะน้ี. 
                                สมุจจยักขันธกวรรณนา  จบ.  
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                                สมถขันธกะ 
                              เรื่องพระฉัพพัคคีย 
           [๕๘๕]   โดยสมยันั้น     พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู 
ณ พระเชตวัน   อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี  เขตพระนครสาวัตถี  ครั้ง 
นั้นแล   พระฉัพพัคคีย    กระทํากรรม   คือ   ตัชชนียกรรมบาง   นิยส- 
กรรมบาง    ปพพาชนียกรรมบาง   ปฏิสารณียกรรมบาง  อุกเขปนียกรรม 
บาง    แกภิกษุทั้งหลายผูอยูลับหลัง     บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย....ตางก็ 
เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดกระทํากรรม    คือ 
ตัชชชียกรรมบาง    นิยสกรรมบาง    ปพพาชนียกรรมบาง    ปฏิสารณีย- 
กรรมบาง    อุกเขปนียกรรมบาง    แกภิกษุทั้งหลายผูอยูลับหลงัเลา   แลว 
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
                            ทรงสอบถาม 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ไดยินวา   ภิกษุฉัพพัคคียกระทํากรรม  คือ  ตัชชนียกรรม 
บาง    นิยสกรรมบาง    ปพพาชนียกรรมบาง    ปฏสิารณียกรรมบาง 
อุกเขปนียกรรมบาง    แกภิกษุทั้งหลาย     ผูอยูลับหลัง    จริงหรือ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    จรงิ    พระพุทธเจาขา. 
                               ทรงติเตียน  
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การ 
กระทําของโมฆบุรุษเหลาน้ัน   ไมเหมาะ   ไมสม   ไมควร   มิใชกิจของ   
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สมณะ    ใชไมได    ไมควรทํา    ไฉนโมฆบุรุษเหลาน้ันจึงไดกระทํากรรม 
คือ    ตัชชนียกรรมบาง    นิยสกรรมบาง  ปพพาชนียกรรมบาง  ปฏิสาร- 
ณียกรรมบาง     อุกเขปนียกรรมบาง     แกภิกษุทั้งหลายผูอยูลับหลังเลา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     การกระทําของโมฆบุรุษเหลาน้ัน    นั่นไมเปนไป 
เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนผูยังไมเลื่อมใส......ครั้นแลวทรงทําธรรมมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กรรม  คือ  ตัชชนียกรรม 
ก็ดี    นิยสกรรมก็ด ี  ปพพาชนียกรรมก็ดี  ปฏิสารณียกรรมกด็ี  อุกเขป- 
นียกรรมก็ด ี   อันภิกษุไมพึงทําแกภิกษุทั้งหลายผูอยูลับหลัง    ภิกษุใดทํา 
ตองอาบัติทุกกฏ. 
                        ธรรมวาทีและอธรรมวาทีบุคคล 
           [๕๘๖]  อธรรมวาทีบุคคล  ๑    ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป  ๑    สงฆ 
อธรรมวาที   ๑    ธรรมวาทีบุคคล  ๑    ภิกษุธรรมวาทีมากรูป  ๑    สงฆ 
ธรรมวาที ๑. 
                             ธรรมฝายดํา  ๙  อยาง          
           [๕๘๗]  ๑. อธรรมวาทีบุคคล  ยังธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม 
ใหพินิจ    ใหเพง    ใหใครครวญ      ใหเห็น    ใหเห็นตามวา    นี้ธรรม 
นี้วินัย    นี้สตัถุศาสน   ทานจงถืออยางนี้     จงชอบอยางนี้    ถาอธิกรณ 
นั้นระงับอยางนี้     ชื่อวาระงับโดยไมเปนธรรม    เปนสัมมุขาวินัยเทียม  
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           ๒.  อธรรมวาทีบุคคล    ยังภิกษุธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม    ให 
พินิจ  ใหเพง  ใหใครครวญ   ใหเห็น    ใหเห็นตามวา  นี้ธรรม   นี้วินัย 
นี้สัตถุศาสน   พวกทานจงถืออยางนี้    จงชอบอยางนี้  ถาอธิกรณนั้นระงับ 
อยางนี้    ชื่อวาระงับโดยไมเปนธรรม    เปนสัมมขุาวินัยเทียม 
           ๓.  อธรรมวาทีบุคคล   ยังสงฆธรรมวาทีใหยินยอม  ใหพินิจ   ให 
เพง    ใหใครครวญ    ใหเห็น    ใหเห็นตามวา    นีธ้รรม    นี้วินัย    นี ้
สัตถุศาสน    ทานจงถืออยางนี้     จงชอบอยางนี้     ถาอธิกรณนัน้ระงับ 
อยางนี้    ชื่อวาระงับโดยไมเปนธรรม    เปนสัมมขุาวินัยเทียม 
           ๔.  ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป    ยงัธรรมวาทีบุคคลใหยินยอน    ให 
พินิจ  ใหเพง    ใหใครครวญ  ใหเห็น   ใหเห็นตามวา   นี้ธรรม   นี้วินัย 
นี้สัตถุศาสน    ทานจงถืออยางนี้    จงชอบอยางนี้     ถาอธิกรณนั้นระงับ 
อยางนี้    ชื่อวาระงับโดยไมเปนธรรม    เปนสัมมขุาวินัยเทียม 
           ๕.  ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป    ยงัภิกษุธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม 
ใหพินิจ    ใหเพง    ใหใครครวญ    ใหเห็น    ใหเห็นตามวา    นี้ธรรม 
นี้วินัย   นี้สตัถุศาสน  พวกทานจงถืออยางนี้   จงชอบอยางนี้    ถาอธิกรณ 
นั้นระงับอยางนี้    ชื่อวาระงับโดยไมเปนธรรม    เปนสัมมุขาวินัยเทียม 
           ๖.  ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป   ยงัสงฆธรรมวาทีใหยินยอม  ใหพินิจ 
ใหเพง     ใหใครครวญ    ใหเห็น    ใหเห็นตามวา    นี้ธรรม    นีวิ้นัย 
นี้สัตถุศาสน    ทานจงถืออยางนี้    จงชอบอยางนี้   ถาอธิกรณนัน้ระงับ 
อยางนี้     ชือ่วาระงับโดยไมเปนธรรม    เปนสัมมุขาวินัยเทียม  
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           ๗.   สงฆอธรรมวาที    ยังธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม    ใหพินิจ 
ใหเพง     ใหใครครวญ    ใหเห็น    ใหเห็นตามวา    นี้ธรรม    นีวิ้นัย 
นี้สัตถุศาสน    ทานจงถืออยางนี้     จงชอบอยางนี้     ถาอธิกรณนั้นระงับ 
อยางนี้     ชือ่วาระงับโดยไมเปนธรรม    เปนสัมมุขาวินัยเทียม 
           ๘.   สงฆอธรรมวาที  ยังภิกษุธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม  ใหพินิจ 
ใหเพง    ใหใครครวญ    ใหเห็น    ใหเห็นตามวา    นี้ธรรม    นีวิ้นัย 
นี้สัตถุศาสน    พวกทานจงถืออยางนี้    จงชอบอยางนี้     ถาอธิกรณนั้น 
ระงับอยางนี้     ชื่อวาระงับโดยไมเปนธรรม    เปนสัมมุขาวินัยเทียม 
           ๙.  สงฆอธรรมวาที    ยังสงฆธรรมวาทีใหยินยอม    ใหพินิจ   ให 
เพง    ใหใครครวญ    ใหเห็น    ใหเห็นตามวา    นีธ้รรม    นี้วินัย    นี ้
สัตถุศาสน     ทานจงถืออยางนี้      จงชอบอยางนี้      ถาอธิกรณนั้นระงับ 
อยางนี้     ชือ่วาระงับโดยไมเปนธรรม    เปนสัมมุขาวินัยเทียม. 
                                 ธรรมฝายดํา  ๙  อยาง  จบ 
                             ธรรมฝายขาว  ๙  อยาง 
           [๕๘๘]  ๑.  ธรรมวาทีบุคคล  ยังธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม  ให 
พินิจ  ใหเพง  ใหใครครวญ  ใหเห็น   ใหเห็นตามวา   นี้ธรรม   นี้วินัย 
นี้สัตถุศาสน   ทานจงถืออยางนี้    จงชอบอยางนี้    ถาอธิกรณนั้นระงับ 
อยางนี้    ชื่อวาระงับโดยธรรม    เปนสัมมุขาวินัย  
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           ๒.  ธรรมวาทีบุคคล    ยังภิกษุอธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม    ให 
พินิจ  ใหเพง   ใหใครครวญ    ใหเห็น   ใหเห็นตามวา  นี้ธรรม  นี้วินัย 
นี้สัตถุศาสน     พวกทานจงถืออยางนี้     จงชอบอยางนี้    ถาอธิกรณนั้น 
ระงับอยางนี้     ชื่อวาระงับโดยธรรม    เปนสัมมุขาวินัย 
           ๓.  ธรรมวาทีบุคคล    ยังสงฆอธรรมวาทีใหยินยอม    ใหพินิจ 
ใหเพง    ใหใครครวญ    ใหเห็น    ใหเห็นตามวา     นี้ธรรม     นี้วินัย 
นี้สัตถุศาสน    ทานจงถืออยางนี้     จงชอบอยางนี้    ถาอธิกรณนั้นระงับ 
อยางนี้     ชือ่วาระงับโดยธรรม    เปนสัมมุขาวินัย  
           ๔.  ภิกษุธรรมวาทีมากรูป    ยังอธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม     ให 
พินิจ  ใหเพง  ใหใครครวญ  ใหเห็น    ใหเห็นตามวา    นี้ธรรม   นี้วินัย 
นี้สัตถุศาสน    ทานจงถืออยางนี้    จงชอบอยางนี้     ถาอธิกรณนั้นระงับ 
อยางนี้    ชื่อวาระงับโดยธรรม    เปนสัมมุขาวินัย 
           ๕.  ภิกษุธรรมวาทีมากรูป    ยังภิกษุอธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม 
ใหพินิจ  ใหเพง  ใหใครครวญ    ใหเห็น  ใหเห็นตามวา  นี้ธรรม  นี้วินัย  
นี้สัตถุศาสน    พวกทานจงถืออยางนี้     จงชอบอยางนี้     ถาอธิกรณนั้น 
ระงับอยางนี้     ชื่อวาระงับโดยธรรม    เปนสัมมุขาวินัย 
           ๖.   ภิกษุธรรมวาทีมากรูป   ยังสงฆอธรรมวาที่ใหยินยอม  ใหพินิจ 
ใหเพง    ใหใครครวญ    ใหเห็น    ใหเห็นตามวา    นี้ธรรม    นีวิ้นัย 
นี้สัตถุศาสน    ทานจงถืออยางนี้     จงชอบอยางนี้     ถาอธิกรณนั้นระงับ 
อยางนี้     ชือ่วาระงับโดยธรรม  เปนสัมมุขาวินัย  
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           ๗.  สงฆธรรมวาที  ยังอธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม    ใหพินิจ  ให 
เพง    ใหใครครวญ    ใหเห็น    ใหเห็นตามวา    นีธ้รรม    นี้วินัย     นี ้
สัตถุศาสน  ทานจงถืออยางนี้   จงชอบอยางนี้   ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้  
ชื่อวาระงับโดยธรรม    เปนสัมมุขาวินัย 
           ๘.   สงฆธรรมวาที    ยังภิกษุอธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม    ให 
พินิจ    ใหเพง    ใหใครครวญ    ใหเห็น    ใหเห็นตามวา   นี้ธรรม   นี้  
วินัย    นี้สัตถุศาสน   พวกทานจงถืออยางนี้     ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้  
ชื่อวาระงับโดยธรรมเปนสัมมุขาวินัย 
           ๙.  สงฆธรรมวาที    ยังสงฆอธรรมวาทีใหยินยอม   ใหพินิจ   ให 
เพง    ใหใครครวญ    ใหเห็นตามวา    นี้ธรรม    นีวิ้นัย    นี้สัตถุศาสน 
ทานจงถืออยางนี้     จงชอบอยางนี้     ถาอธิกรณนั้นระงับอยางน้ี     ชื่อวา 
ระงับโดยธรรม    เปนสัมมุขาวินัย. 
                               ธรรมฝายขาว   ๙ อยาง    จบ 
                              เรื่องพระทัพพมัลลบุตร 
           [๕๘๙]  โดยสมัยนั้น  พระผูมพีระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ  พระ 
เวฬุวันวิหาร   อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต     เขตพระนคร 
ราชคฤห    ครั้งน้ันแล    ทานพระทัพพมัลลบุตร    มีอายุ ๗ ปนบัแตเกิด 
ไดทําใหแจงซึ่งพระอรหัต    คุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง    ซึ่งสาวกจะพึง  
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บรรล ุ    ทานไดบรรลุแลวโดยลําดับทั้งหมด    อนึ่ง    ทานไมมีกรณียกิจ 
อะไรท่ียิ่งข้ึนไป    หรือกรณียกิจท่ีทําเสร็จแลว    กไ็มตองกลับสั่งสมอีก. 
           [๕๙๐]  ครั้งน้ัน  ทานพระทัพพมัลลบุตรหลกีเรนอยูในที่สงัด   ได 
เกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา    เราแลมีอายุ ๗  ปนับแตเกิด    ไดทํา 
ใหแจงซ่ึงพระอรหัต    คุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง  ซึ่งสาวกจะพึงบรรลุ 
เราไดบรรลแุลวโดยลําดับทุกอยาง    อน่ึงเลา    เราไมมีกรณียกิจอะไรท่ียิ่ง 
ข้ึนไป    หรอืกรณียกิจท่ีเราทําเสร็จแลว     ก็ไมตองกลับมาสั่งสมอีก    เรา 
ควรทําความชวยเหลือแกสงฆอยางไรหนอ    ลําดับนั้น    ทานพระทัพพ- 
มัลลบุตรไดคิดวา    มิฉะนั้น    เราควรแตงต้ังเสนาสนะ    และแจกอาหาร 
แกสงฆ. 
           [๕๙๑]  ครั้นทานพระทัพพมัลลบุตรออกจากท่ีเรนในเวลาเย็น 
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงพุทธสํานัก   ถวายบังคมน่ัง ณ  ที่ควร 
สวนขางหน่ึง    เเลวไดกราบทูลวา    พระพุทธเจาขา     ขาพระพุทธเจา 
หลีกเรนอยูในท่ีสงัด  ณ   ตําบลน้ีไดเกิดความวิตกแหงใจอยางนี้วา    ขา- 
พระพุทธเจาแล    มีอายุ  ๗  ปนับแตเกิด    ไดทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต 
คุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง   ซึ่งสาวกจะบรรลุ     ขาพระพุทธเจาก็ไดบรรล ุ
แลวโดยลําดับทุกอยาง    อน่ึงเลา    ขาพระพุทธเจาไมมีกรณียกจิอะไรท่ียิ่ง 
ข้ึนไป    หรอืกรณียกิจท่ีขาพระพุทธเจาทําเสร็จแลว    ก็ไมตองกลับสั่งสม 
อีก    ขาพระพุทธเจาควรทําความชวยเหลือสงฆอยางไรหนอ    พระพุทธ- 
เจาขา   ขาพระพุทธเจา    นั้นคิดตกลงใจวา   ถากระไร   ขาพระพุทธเจา  
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ควรแตงต้ังเสนาสนะ    และแจกอาหารแกสงฆ    ขาพระพุทธเจาปรารถนา 
จะแตงต้ังเสนาสนะ    และแจกอาหารแกสงฆ    พระพุทธเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดลีะ    ดลีะ    ทัพพะ    ถาเชนนั้น 
เธอจงแตงต้ังเสนาสนะ    และแจกอาหารแกสงฆเถิด    ทานพระทัพพ- 
มัลลบุตรทลูรับสนองพระพุทธานุญาตแลว.                                    
                     สมมติภิกษแุตงต้ังเสนาสนะเปนตน 
           [๕๙๒]    ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถา    ใน 
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น    แลวรับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถาเชนนั้น    สงฆจงสมมติทัพพมัลล- 
บุตรใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะ    และแจกอาหาร                                   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงสมมติอยางนี้    เบ้ืองตนพึง 
ขอใหทัพพะรับ    ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆ 
ทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจาวาดังนี้:- 
                                    กรรมวาจาสมมติ 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ถาความพรอม 
           พรั่ง    ของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆพึงสมมติทานพระทัพพ- 
           มัลลบุตร   ใหเปนผูแตงเสนาสนะและแจกอาหาร  นี ้
           เปนญัตติ  
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                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   สงฆสมมติ 
           ทานพระทัพพมัลลบุตรใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะและแจก  
           อาหาร   การสมมติทานพระทัพพมัลลบุตร  ใหเปนผูแตง 
           ต้ังเสนาสนะและแจกอาหาร   ชอบแกทานผูใด   ทานผู 
           นั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด 
                       ทานพระทัพพมัลลบุตร   อันสงฆสมมติใหเปนผู 
           แตงต้ังเสนาสนะและแจกอาหารแลว   ชอบแกสงฆ  เหตุ 
           นั้นจงึน่ิง    ขาพเจาทรงความนี้ไว   อยางนี้. 
           [๕๙๓]   ก็แล    ทานพระทัพพมัลลบุตรอันสงฆสมมติแลว    ยอม 
แตงต้ังเสนาสนะสําหรับหมูภิกษุผูเสมอกันรวมไวเปนพวก ๆ  คือ   ภิกษุ 
เหลาใดทรงพระสูตร   ทานก็แตงต้ังเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหงเดียว 
กัน     ดวยประสงควา    พวกเธอจักซักซอมพระสูตรกัน     ภิกษุเหลาใด 
ทรงพระวินัย     ทานก็แตงต้ังเสนาสนะรวมภิกษุเหลาน้ัน ไวแหงเดียวกัน 
ดวยประสงควา    พวกเธอจักวินิจฉัยพระวินัยกัน    ภิกษุเหลาใดเปนพระ- 
ธรรมกถึก  ทานก็แตงต้ังเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหงเดียวกัน  ดวย 
ประสงควา   พวกเธอจักสนทนาธรรมกัน     ภิกษุเหลาใดไดฌาน    ทานก็ 
แตงต้ังเสนาสนะรวมภิกษุเหลาน้ันไวแหงเดียวกัน   ดวยประสงควา   พวก 
เธอจักไมรบกวนกัน  ภิกษุเหลาใดชอบกลาวดิรัจฉานกถา  มีการบํารุงราง 
กายอยูมาก  ทานก็แตงต้ังเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหงเดียวกัน  ดวย  
ประสงควา   ทานเหลาน้ีจักอยูดวยความยินดีแมนี้   ภิกษุเหลาใดมาในเวลา 
คํ่าคืน  ทานก็เขาจตุตถฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ   แลวแตงต้ังเสนาสนะ  
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สําหรับภิกษุแมเหลาน้ัน   ดวยแสงสวางนั้นแล   ภิกษุทั้งหลาย    ยอมแกลง 
มาแมเวลาคํ่า    ดวยประสงควา    พวกเราจักไดดูอิทธิปาฏิหาริยของทาน 
พระทัพพมัลลบุตร   ดังน้ีก็มี 
           ภิกษุเหลาน้ันเขาไปหาทานพระทัพพมัลลบุตร    แลวพูดอยางนี้วา 
พระคุณเจาทัพพะ    ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกขาพเจา 
           ทานพระทัพพมัลลบุตรถามภิกษุเหลาน้ันอยางนี้วา    ทานปรารถนา 
ที่ไหน    ผมจะแตงต้ังท่ีนั้น     ภิกษุเหลาน้ันแกลงกลาวอางที่ไกล ๆ วา 
พระคุณเจาทัพพะ    ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกขาพเจาที่ภูเขา 
คิชฌกูฏ    ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกขาพเจาท่ีเหวสําหรับทิ้งโจร 
ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกขาพเจาท่ีกาฬศิลาขางภูเขาอิสิคิลิ    ขอ 
ทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกขาพเจาท่ีถ้ําสัตตบรรณคูหาขางภูเขาเวภาระ 
ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกขาพเจาท่ีเง้ือมเขาสัปปโสณฑิกะใกล 
สีตวัน     ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกขาพเจาท่ีซอกเขาโคมฏะ    ขอ 
ทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกขาพเจาท่ีซอกเขาติณฑุกะ    ขอทานจงแตง 
ต้ังเสนาสนะใหพวกขาพเจาท่ีซอกเขากโปตะ    ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะ 
ใหพวกขาพเจาท่ีตโปทาราม    ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกขาพเจาท่ี 
ชีวกัมพวัน      ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกขาพเจาท่ีมัททกุจฉิมฤค- 
ทายวัน 
           ทานพระทัพพมัลลบุตร   จึงเขาจตุตถฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ 
มีองคุลีสองสวางเดินนําหนาภิกษุเหลาน้ันไป    แมภิกษุเหลานั้นก็เดินตาม 
หลังทานพระทัพพมัลลบุตร  ดวยแสงสวางน้ันแล  ทานพระทัพพมัลลบุตร  
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แตงต้ังเสนาสนะสําหรับภิกษุเหลาน้ัน    โดยชี้แจงอยางนี้วา    นี่เตียง 
นี่ต่ัง   นี่ฟูก  นี่หมอน    นีท่ี่ถายอุจจาระ    นี่ที่ถายปสสาวะ    นีน่้ําฉัน 
นี่น้ําใช   นี่ไมเทา   นี่ระเบียบกติกาสงฆ  ควรเขาเวลานี้    ควรออกเวลาน้ี  
ครั้นแตงต้ังเสนาสนะเพ่ือภิกษุเหลานั้นเสร็จแลว     กลับมาสูพระเวฬุวัน- 
วิหารตามเดิม. 
                     เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ 
           [๕๙๔]  ก็โดยสมัยนั้นแล   พระเมตติยะและพระภุมมชกะ    เปน 
พระบวชใหมและมีบุญนอย   เสนาสนะของสงฆชนิดเลว   และอาหารอยาง 
เลว    ยอมตกถึงแกเธอทั้งสอง    ครั้งน้ัน    ชาวบานในพระนครราชคฤห 
ชอบถวายเนยใสบาง    น้าํมันบาง  แกงที่มีรสดี ๆ บาง   ซึ่งจัดปรุงเฉพาะ 
พระเถระ    สวนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ    เขาถวายอาหารอยาง 
ธรรมดาตามแตจะหาได    มชีนิดปลายขาว    มีน้ําสมเปนกับ    เวลาหลัง 
อาหารเธอท้ังสองกลับจากบิณฑบาตแลว    เที่ยวถามพวกพระเถระวา   ใน 
โรงฉันของพวกทานมีอาหารอะไรบาง    ขอรับ    ในโรงฉันของพวกทาน 
ไมมีอะไรบาง    ขอรับ  พระเถระบางพวกบอกอยางนี้วา   พวกเรามีเนยใส 
น้ํามัน    แกงที่มีรสอรอย ๆ  สวนพระเมตติยะและพระภุมมชกะพูดอยาง 
นี้วา    พวกขาพเจาไมมีอะไรเลย     ขอรับ    มีแตอาหารอยางธรรมดาตาม 
แตจะหาได    เปนชนิดปลาขาวมีน้ําสมเปนกับ 
           [๕๙๕]  สมัยตอมา   คหบดีผูชอบถวายอาหารท่ีดี   ถวายภัตตาหาร 
วันละ  ๔   ทีแ่กสงฆเปนนิตยภัต     เขาพรอมดวยบุตรภรรยา    อังคาสอยู  
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ใกล ๆ ในโรงฉัน   คนอ่ืนๆ ยอมถามดวยขาวสุก  กับขาว  น้ํามัน    แกง 
ที่มีรสอรอย. 
           [๕๙๖]  คราวน้ัน    ภัตตุทเทสกไดแสดงภัตตาหารของคหบดี    ผู 
ชอบถวายอาหารท่ีดี    แกพระเมตติยะและพระภุมมชกะ    เพ่ือฉันในวัน 
รุงข้ึน    ขณะนั้น    ทานคหบดีไปสูอารามดวยกรณียะบางอยาง   เขาไปหา 
ทานพระทัพพมัลลบุตร    นมัสการแลวน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    ทาน 
พระทัพพมัลลบุตรแสดงธรรมีกถาใหทานคหบดีผูนั่งแลว    ใหเห็นแจง 
สมาทาน    อาจหาญ    ราเริง    ครั้นแลวคหบดีเรียนถามวา    พระคุณเจา 
แสดงภัตตาหารเพื่อฉันในวันพรุงน้ีที่เรือนของกระผมแกใคร    ขอรับ 
ทานพระทัพพมัลลบุตรตอบวา    อาตมาแสดงใหแกพระเมตติยะกับพระ- 
ภุมมชกะแลว    ขณะนั้น    คหบดีมีความเสียใจวา    ไฉนภิกษุลามกจักฉัน 
ภัตตาหารในเรือนเราเลา    แลวไปเรือนสั่งหญิงคนรับใชไววา   แมสาวใช 
เจาจงจัดอาสนะไวที่ซุมประตู    แลวอังคาสภิกษุผูจะมาฉันภัตตาหารในวัน 
พรุงน้ีดวยปลายขาว  มีน้ําผักดองเปนกับ   หญิงคนใชรับคําของคหบดีแลว 
ครั้งน้ันพระเมตติยะและพระภุมมชกะกลาวแกกันวา   คุณ   เมื่อวานน้ีทาน 
ภัตตุทเทสกแสดงภัตตาหารของคหบดีใหพวกเรา   พรุงน้ีคหบดีพรอมดวย  
บุตรภรรยาจักอังคาสพวกเราอยูใกล ๆ  คนอ่ืน ๆ  จักถามดวย    ขาวสุก 
กับขาว   น้ํามัน  แกงที่มรีสอรอย ๆ  เพราะความดีใจน้ันแล  ตกกลางคืน 
ภิกษุ  ๒ รูปนั้น นอนหลบัไมเต็มต่ืน   ครั้นเวลาเชา    พระเมตติยะและ 
พระภุมมชกะครองอันตรวาสกแลว    ถือบาตร    จีวรเดินเขาไปยังนิเวศน 
ของทานคหบดี  หญิงคนรับใชนั้นไดแลเห็นพระเมตติยะและพระภุมมชกะ  
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กําลังเดินมาแตไกล    ครัน้แลวจึงปูอาสนะถวายท่ีซุมประตู      แลวกลาววา 
นิมนตนั่งเจาคะ    พระเมตติยะและพระภุมมชกะจึงนึกวา   ภัตตาหารคงจะ 
ยังไมเสร็จเปนแน    เขาจึงใหเรานั่งพักที่ซุมประตูกอน   ขณะนั้น    หญิง 
คนรับใช  ไดนําอาหารปลายขาวซึ่งมีน้ําผักดองเปนกับเขาไปถวาย    พลาง 
กลาววา    นมินตฉันเถิดเจาคะ 
           ภิ.  นองหญิง   พวกฉันเปนพระรับนิตยภัต 
           ญ.  ดฉัินทราบวาพระคุณเจาเปนพระรับนิตยภัต    เจาคะ    แตเมื่อ 
วานน้ีเอง    ทานคหบดีไดสั่งดิฉันไววา    แมสาวใช    เจาจงจัดอาสนะไว 
ที่ซุมประตู   แลวอังคาสภิกษุผูจะมาฉันภัตตาหารในวันพรุงน้ีดวยปลายขาว 
มีน้ําผักดองเปนกับ    นิมนตฉันเถิด    เจาคะ. 
           พระเมตติยะและพระภุมมชกะพูดกันวา   คุณ   เมื่อวานน้ีเอง  ทาน 
คหบดีไปสูอารามท่ีสํานักพระทัพพมัลลบุตร   พวกเราคงถูกพระทัพพมัลล- 
บุตรยุยงในสํานักคหบดีเปนแน     เพราะความเสียใจน้ันแล    ภิกษุทั้งสอง 
รูปนั้นฉันไมอ่ิม   ครั้นเวลาหลังอาหารกลับจากบิณฑบาตไปสูอาราม   เกบ็  
บาตร    จีวรแลว    นั่งรัดเขาดวยผาสังฆาฏิอยูภายนอกซุมประตูอาราม 
นิ่งอ้ัน    เกอเขิน    คอตก  กมหนา   ซบเซา    ไมพูดจา  
                                ภิกษณุีเมตติยาไปเยี่ยม 
           คราวนั้น    ภิกษุณีเมตติยาเขาไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะ 
แลวไดกลาววา    ดิฉันไหว    เจาคะ    เม่ือนางกลาวอยางนั้นแลว     ภิกษุ 
ทั้งสองรูปก็มิไดทักทายปราศรัย    แมครั้งท่ีสอง.....แมครั้งท่ีสาม   นางก็ได  
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กลาววาดิฉันไหว    เจาคะ   แมครั้งท่ีสาม   ภิกษุทั้งสองรูป  ก็มไิดทักทาย 
ปราศรัย 
           ภิกษุณีเมตติยาถามวา    ดิฉันผิดตอพระคุณเจาอยางไร    ทําไม 
พระคุณเจาจึงไมทักทายปราศรัยกับดฉัิน 
           ภิกษุทั้งสองตอบวา    ก็จริงอยางนั้นแหละ    นองหญิง     พวกเรา 
ถูกพระทัพพมัลลบุตรเบียดเบียนอยู   เธอยังเพิกเฉยได 
           เม.   ดิฉันจะชวยเหลืออยางไร   เจาคะ 
           ภิ.   นองหญิง     ถาเธอเต็มใจชวย    วันนี้พระผูมีพระภาคเจาตอง 
ใหพระทัพพมัลลบุตรสึก 
           เม.  ดฉัินจะทําอยางไร    ดิฉันสามารถจะชวยเหลือไดดวยวิธีไหน 
           ภิ.   มาเถิดนองหญิง    เธอจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    กราบ 
ทูลอยางน้ีวา    กรรมนี้ไมแนบเนียน    ไมสมควร    ทิศที่ไมมีภัย     ไมม ี
จัญไร  ไมมอัีนตราย  บัดนี้กลับมามีภัย  มีจัญไร   มีอันตราย   ณ  สถาน 
ที่ไมมีลม   บดันี้กลับมามีลมแรงข้ึน    หมอมฉันถูกพระคุณเจาทัพพมัลล- 
บุตรประทุษราย    คลายนํ้าถูกไฟเผา    พระพุทธเจาขา 
           นางรับคําของภิกษุทั้งสอง      แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายบังคมแลว  ไดยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  กราบทูลวา  พระพุทธ- 
เจาขา     กรรมนี้ไมแนบเนียน    ไมสมควร    ทิศที่ไมมีภัย    ไมมีจัญไร 
ไมมีอันตราย   บัดนี้กลับมามีภัย   มีจัญไร    มีอันตราย    ณ  สถานที่ไม 
มีลม   บัดนี ้   กลับมามีลมแรงข้ึน   หมอมฉันถูกพระคุณเจาทัพพมัลลบุตร 
ประทุษราย     คลายน้ําถูกไฟเผา    พระพุทธเจาขา.  
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                               ประชมุสงฆทรงสอบถาม 
           [๕๙๗]  ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ 
ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น    ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   แลวทรงสอบถาม 
ทานพระทัพพมัลลบุตรวา    ดูกอนทัพพะ    เธอยงัระลึกไดหรือวา    เปน 
ผูทํากรรมตามที่ภิกษุณีนี้กลาวหา     ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา 
พระองคยอมทรงทราบวา    ขาพระพุทธเจาเปนอยางไร    พระพุทธเจาขา 
           แมครั้งท่ีสอง    พระผูมีพระภาคเจา.... 
           แมครั้งท่ีสาม    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามทานพระทัพพมัลลบุตร 
วา    ดกูอนทัพพะ    เธอยงัระลึกไดหรือวา    เปนผูทํากรรมตามท่ีภิกษุณี 
นี้กลาวหา   ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา   พระองคยอมทรงทราบวา 
ขาพระพุทธเจาเปนอยางไร    พระพุทธเจาขา 
           ภ.   ดกูอนทัพพะ     บัณฑิตยอมไมกลาวแกคํากลาวหาเชนนี้     ถา 
เธอทําก็จงบอกวาทํา    ถาไมไดทํา    ก็จงบอกวาไมไดทํา 
           ท.   พระพุทธเจาขา     ต้ังแตขาพระพุทธเจาเกิดมาแลว     แมโดย 
ความฝนก็ยังไมรูจักเสพเมถุนธรรม    จะกลาวใยถึงเมื่อต่ืนอยูเลา 
           พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล    พวกเธอจงใหภิกษุณีเมตติยาสึกเสีย     และจงสอบสวน 
ภิกษุเหลาน้ี     ครั้นแลวทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จเขาพระวิหาร   ลําดับนั้น 
ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุณีเมตติยาสึกแลว   จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะได 
แถลงเรื่องนี้กะภิกษุทั้งหลายวา   ทานท้ังหลาย    ขอพวกทานอยาใหภิกษุณี 
เมตติยาสึกเสียเลย     นางไมผิดอะไร     พวกขาพเจาแคนเคือง     ไมพอใจ  
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มีความประสงคจะใหทานพระทัพพมัลลบุตรเคลือ่นจากพรหมจรรย   จึงได 
ใหนางใสไคล 
           ภิกษุทั้งหลายถามวา    ก็พวกคุณโจททานพระทัพพมัลลบุตร   ดวย  
ศีลวิบัติอันหามูลมิไดหรือ 
           ภิกษุทั้งสองน้ันรับวา    อยางนั้น    ขอรับ 
           บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย....ตางก็เพงโทษ   ติเตียน  โพนทะนาวา 
ไฉนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ    จึงไดโจททานพระทัพพมัลลบุตรดวย 
ศีลวิบัติอันหามูลมิไดเลา    แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. 
                                           ทรงสอบถาม 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย    ไดยนิวาภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะโจททัพพมัลลบุตร     ดวย  
ศีลวิบัติอันไมมีมูล    จริงหรือ 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    จรงิ    พระพุทธเจาขา 
                                            ทรงติเตียน 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน....   ครัน้แลวทรงทําธรรมมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล    สงฆ 
จงใหสติวินัยแกทัพพมัลลบุตรผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล   สงฆพึงใหอยางนี้    ทัพพมัลลบุตรนั้น 
พึงเขาไปหาสงฆ    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ไหวเทาภิกษุผูแกกวา    นั่ง 
กระโหยงประคองอัญชลี    แลวกลาวคําขอ    วาดังน้ี:-  
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                                       คําขอสติวินัย 
                       ทานเจาขา  ภิกษุเมตติยะและภิกษุภมุมชกะนี ้
           โจทขาพเจาดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล    ขาพเจาน้ันถึงความ 
           ไพบูลยแหงสติแลว    ขอสติวินัยกะสงฆ  
                       พึงขอแมครั้งท่ีสอง.... 
                       พึงขอแมครั้งท่ีสาม    ทานเจาขา    ภกิษุเมตติยะ 
           และภกิษุภุมมชกะนี้   โจทขาพเจาดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล 
           ขาพเจาน้ันถึงความไพบูลยแหงสติแลว     ขอสติวินัยกะ 
           สงฆ   แมครั้งท่ีสาม. 
           [๕๙๘]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังน้ี:- 
                                 กรรมวาจาใหสติวินัย 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุเมตติยะ 
           เเละภิกษุภุมมชกะนี้   โจททานพระทัพพมัลลบุตรดวยศีล 
           วิบัติอันไมมีมูล    ทานพระทัพพมัลลบุตรเปนผูถึงความ 
           ไพบูลยแหงสติแลว    ขอสติวินัยกะสงฆ     ถาความพรอม 
           พรั่งของสงฆถึงท่ีแลว    สงฆพึงใหสติวินัย    แกทานพระ 
           ทัพพมัลลบุตรผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว   นี้เปนญัตติ 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุเมตติยะ 
           และภกิษุภุมมชกะนี้   โจททานพระทัพพมัลลบุตรดวยศีล  
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           วิบัติอันไมมีมูล    ทานพระทัพพมัลลบุตรเปนผูถึงความ 
           ไพบูลยแหงสติแลว   ขอสติวนิัยกะสงฆ   สงฆใหสติวนิัย 
           แกทานพระทัพพมัลลบุตร   ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว 
           การใหสติวินัยแกทานพระทัพพมัลลบุตร   ผูถึงความ 
           ไพบูลยแหงสติแลว   ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปน 
           ผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด 
                       ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งท่ีสอง.... 
                       ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งท่ีสาม   ทานเจาขา 
           ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภกิษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะนี้ 
           โจททานพระทัพพมัลลบุตรดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล   ทาน 
           พระทัพพมัลลบตุรเปนผูถึงความไพบูลยแตงสติแลว   ขอ 
           สติวินัยกะสงฆ  สงฆใหสติวนิัยแกทานพระทัพพมัลลบุตร 
           ถึงความไพบูลยแหงสติแลว     การใหสติวินัยแตทาน 
           พระทัพพมัลลบตุร   ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว  ชอบ 
           แกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด 
           ทานผูนั้นพึงพูด 
                       สติวินัย    อันสงฆใหแลวแกทานพระทัพพมัลล- 
           บุตร   ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว   ชอบแกสงฆ   เหตุ 
           นั้นจงึน่ิง   ขาพเจาทรงความนี้ไว   อยางน้ี.  
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                     การใหสติวินัยท่ีเปนธรรมม ี ๕  อยาง 
           [๕๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การใหสติวินัยที่เปนธรรมมี ๕ อยาง 
นี้    คือ    ภิกษุเปนผูหมดจด    ไมตองอาบัติ  ๑    ผูอ่ืนโจทเธอ ๑    เธอ 
ขอ  ๑    สงฆใหสติวินัยแกเธอ ๑    สงฆพรอมเพรียงกันโดยธรรมให  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การใหสติวินัยที่เปนธรรมมี ๕ อยางนี้แล. 
                                     เรือ่งพระคัคคะ 
           [๖๐๐]   โดยสมัยนั่นแล    พระคัคคะวิกลจริต    มีจิตแปรปรวน 
ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก   ทั้งท่ีกลาวดวยวาจาและ 
พยายามทําดวยกาย    ภิกษุทั้งหลายโจทพระคัคคะดวยอาบัติที่เธอวิกลจริต 
มีจิตแปรปรวน  ประพฤติละเมิดตองแลววา  ทานตองอาบัติแลว  จง 
ระลึกอาบัติเห็นปานน้ี   เธอกลาวอยางนี้วา    ทานท้ังหลาย    ขาพเจา 
วิกลจริต   มจิีตแปรปรวนเสียแลว   ขาพเจาน้ันวิกลจริต   มีจิตแปรปรวน 
ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก    ทั้งท่ีกลาวดวยวาจา 
และพยายามทําดวยกาย    ขาพเจาระลึกอาบัตินั้นไมได     ขาพเจาหลง    ได 
ทําส่ิงน้ีแลว    ภิกษุทั้งหลายผูอันเธอกลาวอยูแมอยางนั้น    ก็ยังโจทเธอ 
อยูตามเดิมวา    ทานตองอาบัติแลว     จงระลึกอาบัติเห็นปานน้ี   บรรดา 
ภิกษุที่เปนผูมักนอย......     ตางก็เพงโทษ   ติเตียน    โพนทะนาวา 
ไฉนภิกษุทั้งหลาย    จึงไดโจทพระคัคคะ    ดวยอาบัติที่เธอวิกลจริต    ม ี
จิตแปรปรวน   พระพฤติละเมิดตองแลววา   ทานตองอาบัติแลว    จงระลกึ 
อาบัติเห็นปานน้ี    เธอกลาวอยางนี้วา    ทานทั้งหลาย    ขาพเจาวิกลจริต  
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มีจิตแปรปรวนเสียแลว      ขาพเจาน้ันวิกลจริต    มจิีตแปรปรวน    ได 
ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก    ทั้งท่ีกลาวดวยวาจา 
และพยายามทําดวยกาย     ขาพเจาระลึกอาบัตินั้นไมได     ขาพเจาหลง   ได 
ทําส่ิงน้ีแลว    ภิกษุทั้งหลาย   ผูอันเธอกลาวอยูแมอยางนั้น    ก็ยงัโจทเธอ 
อยูตามเดิมวา   ทานตองอาบัติแลวจงระลึกอาบัติเห็นปานนี้   แลวกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย    ไดยนิวาภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุคัคคะ....    จริงหรือ 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    จรงิ    พระพุทธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจา    ทรงติเตียน.....ครัน้แลวทรงทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล    สงฆ 
จงใหอมูฬหวินัยแกภิกษุคัคคะผูหายวิกลจริตแลว 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล   สงฆพึงใหอยางนี้    คัคคะภิกษุนั้นพึง 
เขาไปหาสงฆ  หมผาอุตราสงคเฉวียงบา   ไหวเทาภิกษุผูแกกวา   นั่งกระ- 
โหยงประคองอัญชลี    แลวกลาวคําขอ    วาดังน้ี:- 
                                     คําขออมูฬหวนิัย 
                       ทานเจาขา    ขาพเจาวิกลจริต   มีจิตแปรปรวนเสีย 
           แลว   ขาพเจาน้ันวิกลจริต   มีจติแปรปรวน  ไดประพฤติ 
           ละเมดิกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก   ทั้งท่ีกลาวดวย 
           วาจาและพยายามทําดวยกาย   ภิกษุทั้งหลายโจทขาพเจา  
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ดวยอาบัติที่ขาพเจาวิกลจริต   มีจิตแปรปรวน   ประพฤติ 
ละเมิดตองแลววา   ทานตองอาบัติแลว   จงระลึกอาบัติ  
เห็นปานนี้  ขาพเจากลาวกะภิกษุเทาน้ันอยางน้ีวา ทาน 
ทั้งทลาย  ขาพเจาวิกลจริต   มีจิตแปรปรวนเสียแลว 
ขาพเจาน้ันวิกลจริล   มีจติแปรปรวน   ไดประพฤติละเมิด  
กิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก   ทั้งท่ีกลาวดวยวาจา 
และพยายามทําดวยกาย   ขาพเจาระลึกอาบัตินั้นไมได 
ขาพเจาหลงไดทําส่ิงน้ีแลว    ภิกษุทั้งหลายผูอันขาพเจา 
กลาวอยูแมอยางน้ันก็ยังโจทขาพเจาอยูตามเดิมวา   ทาน 
ตองอาบัติแลว    จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้   ทานเจาขา 
ขาพเจาน้ัน    หายวิกลจรติแลว    ขออมูฬหวินัยกะสงฆ  
พึงขอแมครัง้ท่ีสอง.... 
           พึงขอแมครั้งท่ีสาม....   ทานเจาขา    ขาพเจาวิกล 
จริต   มีจิตแปรปรวนเสียแลว    ขาพเจาน้ันวิกลจริต  ม ี 
จิตแปรปรวน   ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะ 
เปนอันมาก   ทั้งท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย 
ภิกษุทั้งหลายโจทขาพเจาดวยอาบัติที่ขาพเจาวิกลจริต  ม ี 
จิตแปรปรวนประพฤติละเมิดตองแลววา    ทานตองอาบัติ 
แลว   จงระลกึอาบัติเห็นปานนี้   ขาพเจากลาวกะภิกษ ุ
เหลาน้ันอยางน้ีวา   ทานท้ังหลาย    ขาพเจาวิกลจริต   ม ี
จิตแปรปรวนเสียแลว    ขาพเจาน้ันวิกลจริต     มจีิตแปร  
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           ปรวน   ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอัน 
           มาก   ทั้งท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย  ขาพเจา 
           ระลึกอาบัติไมได   ขาพเจาหลงไดทําส่ิงน้ีแลว   ภิกษุทั้ง- 
           หลายผูอันขาพเจากลาวอยูแมอยางน้ี    ก็ยังโจทขาพเจาอยู 
           ตามเดิมวา   ทานตองอาบัติแลวจงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ 
           ทานเจาขา    ขาพเจาน้ันหายวิกลจริตแลว    ขออมฬูหวนิัย 
           กะสงฆ    แมครั้งที่สาม. 
           [๖๐๑]  ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทรามดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา    วาดังน้ี:- 
                              กรรมวาจาใหอมูฬหวินัย 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   คัคคะภิกษุนี้ 
           วิกลจริตมีจิตแปรปรวน    เธอวิกลจริต     มีจิตแปรปรวน 
           ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก   ทั้ง 
           ที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย   ภิกษุทั้งหลาย 
           โจทคัคคะภิกษุดวยอาบัติที่เธอวิกลจริต     มีจิตแปรปรวน 
           ประพฤติละเมิดตองแลววา  ทานตองอาบัติแลว   จงระลึก 
           อาบัติเห็นปานนี้    เธอกลาวอยางน้ีวา    ทานท้ังหลาย 
           ขาพเจาวิกลจริต     มีจิตแปรปรวนเสียแลว     ขาพเจาน้ัน  
           วิกลจริต    มีจิตแปรปรวน   ไดประพฤติละเมิดกิจอันไม 
           ควรแกสมณะเปนอันมาก     ทัง้ท่ีกลาวดวยวาจาและพยา- 
           ยามทําดวยกาย   ขาพเจาระลึกอาบัตินั้นไมได   ขาพเจา  
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หลง    ไดทําส่ิงน้ีแลว     ภิกษุทั้งหลายผูอันเธอกลาวอยู 
แมอยางน้ัน  ก็ยังโจทเธออยูตามเดิมวา    ทานตองอาบัติ 
แลว    จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้    เธอหายวิกลจริตแลว 
ขออมูฬหวนิัยกะสงฆ    ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ี 
แลว   สงฆพึงใหอมูฬหวนิัยแกคัคคะภิกษุผูหายวกิลจริต  
แลว   นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    คัคคะภิกษุนี ้
วิกลจริตมีจติแปรปรวน    เธอวิกลจรติ    มีจิตแปรปรวน 
ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก   ทั้ง  
ที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย     ภกิษุทัง้หลาย 
โจทคัคคะภิกษุดวยอาบติัที่เธอวิกลจริต     มีจิตแปรปรวน 
ประพฤติละเมิดตองแลววา   ทานตองอาบัติแลว   จงระลึก 
อาบัติเห็นปานนี้เธอกลาวอยางน้ีวา ทานท้ังหลาย ขาพเจา 
วิกลจริตมีจติแปรปรวนเสียแลว    ขาพเจาน้ันวิกลจริต 
มีจิตแปรปรวน  ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะ 
เปนอันมาก    ทั้งท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย 
ขาพเจาระลึกอาบัตินั้นไมได    ขาพเจาหลงไดทําสิ่งน้ีแลว 
ภิกษุทั้งหลายผูอันเธอกลาวอยูแมอยางนั้น      ก็ยังโจทเธอ 
อยูตามเดิมวาทานตองอาบัติแลว    จงระลึกอาบัติเห็นปาน 
นี้   เธอหายวกิลจริตแลว    ขออมูฬหวนิัยกะสงฆ    สงฆ   
ใหอมูฬหวินยัแกคัคคะภิกษุผูหายวิกลจริตแลว    การให  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 527 

           อมูฬหวินัยแกคัคคะภิกษุผูหายวิกลจริตแลว    ชอบแกทาน 
           ผูใด    ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่งไมชอบแกทานผูใด    ทาน 
           ผูนั้นพึงพูด 
                       ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งท่ีสอง.... 
                       ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งท่ีสาม.... 
           อมูฬหวินัย   อันสงฆใหแลวแกคัคคะภิกษุ  ผูหาย 
           วิกลจริตแลว    ชอบแกสงฆ      เหตุนั้นจึงน่ิง    ขาพเจา 
           ทรงความน้ีไว   อยางน้ี. 
                           ใหอมูฬหวินัยไมเปนธรรม  ๓  หมวด 
           [๖๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การใหอมูฬหวินัย  ไมเปนธรรม 
๓  หมวด    เปนธรรม ๓ หมวดน้ี    การใหอมูฬหวินัย     ไมเปนธรรม 
๓ หมวด    เปนไฉน?                   

                                            หมวดที่  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรนวินัยนี้    ตองอาบัติ  สงฆหรือ 
ภิกษุ ๒-๓ รปู   หรือภิกษุรูปเดียว   โจทเธอวาทานตองอาบัติแลวจงระลึก 
อาบัติเห็นปานน้ี      เธอกาํลังระลึก     กลาวอยางนี้วาทาน    ขาพเจาตอง 
แลว     แตระลึกอาบัติเห็นปานน้ีไมได     สงฆใหอมูฬหวินัยแกเธอ     การ 
ใหอมูฬหวินัยไมเปนธรรม. 

                                            หมวดที่   ๒ 
           [๖๐๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตองอาบัติ 
สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป    หรือภิกษุรูปเดียวโจทเธอวา    ทานตองอาบัติ  
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แลว     จงระลึกอาบัติเห็นปานน้ี      เธอระลึกไดจึงกลาวอยางน้ีวาทาน 
ขาพเจาระลึกไดเหมือนความฝน    สงฆใหอมูฬหวินัย แกเธอ    การให 
อมูฬหวินัยไมเปนธรรม. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๖๐๔]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตองอาบัติ 
สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป    หรือภิกษุรูปเดียวโจทเธอวา    ทานตองอาบัติ 
แลวจงระลึกอาบัติเห็นปานน้ี     เธอหายวิกลจริตแลวแตยังทําเปนวิกลจริต 
วา    ขาพเจาก็ทําอยางนี้    ทานทั้งหลายก็ทําอยางน้ี     สิ่งน้ีควรแกขาพเจา 
สิ่งน้ีควรแมแกทานท้ังหลาย  สงฆใหอมูฬหวินัยแกเธอ  การใหอมูฬหวินัย 
ไมเปนธรรม. 
                การใหอมูฬหวินัยไมเปนธรรม ๓ หมวด   เหลาน้ี 
                   ใหอมูฬหวินัยไมเปนธรรม ๓ หมวด  จบ 
                     ใหอมูฬหวนิัยเปนธรรม  ๓  หมวด 

                                            หมวดที่     ๑ 
           [๖๐๕]  การใหอมูฬหวินัยเปนธรรม ๓ หมวดเปนไฉน?  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     วิกลจรติ    มีจิตแปรปรวน    ได 
ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก    ทั้งท่ีกลาวดวยวาจา 
และพยายามทําดวยกาย     สงฆ   หรือภิกษุ ๒-๓ รปู    หรือภิกษุรูปเดียว  
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โจทเธอวา    ทานตองอาบัติแลว     จงระลึกอาบัติเห็นปานน้ี     เธอระลึก 
ไมไดจึงกลาวอยางนี้วา     ทาน    ขาพเจาตองอาบัติแลวแตระลึกอาบัติเห็น 
ปานน้ีไมได    สงฆใหอมูฬหวินัยแกเธอ    การใหอมูฬหวินัยเปนธรรม. 

                                            หมวดที่    ๒ 
           [๖๐๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   วิกล- 
จริต    มีจิตแปรปรวน    ไดพระพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอัน 
มาก    ทั้งท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย    สงฆหรือภิกษุ  ๒-๓ 
รูป    หรือภิกษุรูปเดียวโจทเธอวา    ทานตองอาบัติแลวจงระลึกอาบัติเห็น 
ปานน้ี     เธอระลึกไมไดจึงกลาวอยางนี้วา    ทาน    ขาพเจาระลึกไดคลาย 
ความฝน    สงฆใหอมูฬหวินัยแกเธอ    การใหอมูฬหวินัยเปนธรรม. 

                                          หมวดท่ี  ๓ 
           [๖๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   วิกล- 
จริต    มีจิตแปรปรวน    ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอัน 
มาก    ทั้งท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย    สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ 
รูป   หรือภิกษุรูปเดียว   โจทเธอวา   ทานตองอาบัติแลว    จงระลึกอาบัติ 
เห็นปานน้ี    เธอวิกลจริต    ทําอาการวิกลจริตวา    ขาพเจาก็ทําอยางนี้  
แมทานทั้งหลายก็ทําอยางนี้     สิ่งน้ีควรแมแกขาพเจา    สิ่งนีค้วรแมแกทาน 
ทั้งหลาย    สงฆใหอมูฬหวินัยแกเธอ    การใหอมูฬหวินัยเปนธรรม. 
                   การใหอมูฬหวินัยเปนธรรม ๓ หมวด  เหลาน้ี  
                        ใหอมูฬหวินัยเปนธรรม ๓ หมวด  จบ  
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                                ทํากรรมไมตามปฏิญาณ 
           [๖๐๘]  สมัยนั้นเเล   พระฉัพพัคคียทํากรรม   คือ   ตัชชนียกรรม 
บาง    นิยสกรรมบาง    ปพพาชนียกรรมบาง    ปฏสิารณียกรรมบาง 
อุกเขปนียกรรมบาง   แกภิกษุทั้งหลายไมตามปฏิญาณ    บรรดาภิกษุที่เปน 
ผูมักนอย....ตางก็เพงโทษ   ติเตียน   โพนทะนาวา   ไฉนพระฉัพพัคคีย 
จึงไดทํากรรมคือ    ตัชชนียกรรมบาง   นิยสกรรมบาง   ปพพาชนียกรรม 
บาง    ปฏิสารณียกรรมบาง   อุกเขปนียกรรมบาง   เเกภิกษุทั้งหลาย   ไม 
ตามปฏิญาณเลา    แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย   ไดยินวาพระฉัพพัคคียทํากรรม   คือ   ตัชชนียกรรมบาง   นิยส- 
กรรมบาง   ปพพาชนียกรรมบาง   ปฏิสารณียกรรมบาง   อุกเขปนียกรรม 
บาง    แกภิกษุทั้งหลาย     ไมตามปฏิญาณ     จริงหรือ ? 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    จรงิ   พระพุทธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน....    ครัน้แลวทรงทําธรรมีกถา 
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กรรมคือ    ตัชชนียกรรม 
ก็ดี   นิยสกรรมก็ดี   ปพพาชนียกรรมก็ดี   ปฏิสารณียกรรมกด็ี   อุกเขป- 
นียกรรมก็ด ี  อันภิกษุไมพึงทําแกภิกษุทั้งหลาย    ไมตามปฏิญาณ   รูปใด 
ทํา   ตองอาบัติทุกกฏ. 
                            ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม 
           [๖๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การทําตามปฏิญาณที่ไมเปนธรรม 
อยางนี้แล  ที่เปนธรรมอยางนี้   การทําตามปฏิญาณไมเปนธรรมอยางไร?  
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           ภิกษุตองอาบัติปาราชิก   สงฆหรือภิกษุ  ๒-๓ รูป   หรือภิกษุรูป 
เดียว    โจทเธอวา    ทานตองอาบัติปาราชิก    เธอกลาวอยางนี้วา   ทาน 
ขาพเจามิไดตองอาบัติปาราชิก    ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสส    สงฆปรับ 
เธอดวยอาบัติสังฆาทิเสส    การปรับอยางนี้     ชือ่วาทําตามปฏิญาณไมเปน 
ธรรม 
           ภิกษุตองอาบัติปาราชิก    สงฆหรือภิกษุ  ๒-๓ รูป    หรอืภิกษุรูป 
เดียว    โจทเธอวา    ทานตองอาบัติปาราชิก    เธอกลาวอยางนี้วา    ทาน 
ขาพเจามิไดตองอาบัติปาราชิก     ขาพเจาตองอาบัติถุลลัจจัย    สงฆปรับ 
เธอดวยอาบัติถุลลัจจัย     การปรับอยางนี้     ชื่อวาทําตามปฏิญาณ ไมเปน 
ธรรม 
           ภิกษุตองอาบัติปาราชิก    สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป   หรือภิกษุรูป 
เดียว    โจทเธอวา    ทานตองอาบัติปาราชิก    เธอกลาวอยางนี้วา    ทาน 
ขาพเจามิไดตองอาบัติปาราชิก    ขาพเจาตองอาบัติปาจิตตีย    สงฆปรับ 
เธอดวยอาบัติปาจิตตีย    การปรับอยางนี้     ชื่อวาทําตามปฏิญาณไมเปน 
ธรรม 
           ภิกษุตองอาบัติปาราชิก    สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป    หรือภิกษุรูป 
เดียว    โจทเธอวา    ทานตองอาบัติปาราชิก    เธอกลาวอยางนี้วา    ทาน 
ขาพเจามิไดตองอาบัติปาราชิก   ขาพเจาตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   สงฆปรับ 
เธอดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ   การปรบัอยางนี้   ชือ่วาทําตามปฏิญาณไมเปน 
ธรรม  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 532 

           ภิกษุตองอาบัติปาราชิก   สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป   หรือภิกษุรูป 
เดียว    โจทเธอวา    ทานตองอาบัติปาราชิก    เธอกลาวอยางนี้วา    ทาน 
ขาพเจามิไดตองอาบัติปาราชิก    ขาพเจาตองอาบัติทุกกฏ    สงฆปรับเธอ 
ดวยอาบัติทุกกฏ    การปรับอยางนี้     ชื่อวาทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม 
           ภิกษุตองอาบัติปาราชิก    สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป    หรือภิกษุรูป 
เดียว    โจทเธอวา    ทานตองอาบัติปาราชิก    เธอกลาวอยางนี้วา    ทาน 
ขาพเจามิไดตองอาบัติปาราชิก    ขาพเจาตองอาบัติทุพภาสิต    สงฆปรับ 
เธอดวยอาบัติทุพภาสิต     การปรับอยางนี้     ชื่อวาทําตามปฏิญาณไมเปน 
ธรรม 
           ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสส.... 
           ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย... 
           ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย.... 
           ภิกษุตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.... 
           ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ..... 
           ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต   สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป   หรือภิกษุรูป 
เดียว    โจทเธอวา    ทานตองอาบัติทุพภาสิต    เธอกลาวอยางนี้วา   ทาน 
ขาพเจามิไดตองอาบัติทุพภาสิต    ขาพเจาตองอาบัติปาราชิก    สงฆปรับ 
เธอดวยอาบัติปาราชิก    การปรับอยางนี้     ชื่อวาทําตามปฏิญาณไมเปน 
ธรรม             
           ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต   สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป    หรือภิกษุรูป 
เดียว    โจทเธอวา    ทานตองอาบัติทุพภาสิต    เธอกลาวอยางนี้วา  ทาน  
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ขาพเจามิไดตองอาบัติทุพภาสิต   ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสส    สงฆปรับ 
เธอดวยอาบัติสังฆาทิเสส    การปรับอยางนี้     ชือ่วาทําตามปฏิญาณไมเปน 
ธรรม 
           ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต   สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป    หรือภิกษุรูป 
เดียว    โจทเธอวา    ทานตองอาบัติทุพภาสิต     เธอกลาวอยางนี้วาทาน 
ขาพเจามิไดตองอาบัติทุพภาสิต    ขาพเจาตองอาบัติถุลลัจจัย    สงฆปรับ 
เธอดวยอาบัติถุลลัจจัย   การปรับอยางนี้  ชื่อวาทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม 
           ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต    สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป   หรือภิกษุรูป 
เดียว    โจทเธอวา    ทานตองอาบัติทุพภาสิต    เธอกลาวอยางนี้วาทาน 
ขาพเจามิไดตองอาบัติทุพภาสิต    ขาพเจาตองอาบัติปาจิตตีย    สงฆปรับ 
เธอดวยอาบัติปาจิตตีย  การปรับอยางนี้   ชื่อวาทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม 
           ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต   สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป    หรือภิกษุรูป 
เดียว    โจทเธอวา    ทานตองอาบัติทุพภาสิต     เธอกลาวอยางนี้วาทาน 
ขาพเจามิไดตองอาบัติทุพภาสิต   ขาพเจาตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  สงฆปรับ 
เธอดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ    การปรบัอยางนี้ชื่อวาทําตามปฏิญาณไมเปน 
ธรรม          
           ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต    สงฆ    หรือภิกษุ ๒-๓ รูป   หรือภิกษุ 
รูปเดียว   โจทเธอวา    ทานตองอาบัติทุพภาสิต    เธอกลาวอยางนี้วาทาน 
ขาพเจามิไดตองอาบัติทุพภาสิต   ขาพเจาตองอาบัติทุกกฏ     สงฆปรับเธอ 
ดวยอาบัติทุกกฏ    การปรับอยางนี้     ชื่อวาทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อยางนี้แล    ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม.  
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                             ทําตามปฏิภาณเปนธรรม 
           [๖๑๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     การทําตามปฏิญาณเปนธรรม 
อยางไร? 
           ภิกษุตองอาบัติปาราชิก    สงฆ    หรือภิกษุ ๒-๓ รูป    หรือภิกษุ 
รูปเดียว   โจทเธอวา   ทานตองอาบัติปาราชิก   เธอกลาวอยางนี้วา   ถกูละ 
ทาน    ขาพเจาตองอาบัติปาราชิก    สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาราชิก  การ 
ปรับอยางนี้     ชื่อวาทําตามปฏิญาณเปนธรรม 
           ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสส.... 
           ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย.... 
           ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย...... 
           ภิกษุตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.... 
           ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ.... 
           ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต   สงฆ   หรือภิกษุ ๒-๓ รูป   หรือภิกษุ 
รูปเดียว    โจทเธอวา    ทานตองอาบัติทุพภาสิต      เธอกลาวอยางนี้วา 
ถูกละทาน   ขาพเจาตองอาบัติทุพภาสิต   สงฆปรบัเธอดวยอาบัติทุพภาสิต 
การปรับ     อยางนี้     ชือ่วาทําตามปฏิญาณเปนธรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อยางนี้แล  ทําตามปฏิญาณเปนธรรม. 
                             ระงับอธิกรณดวยเยภุยยสิกา 
           [๖๑๑]   สมัยนั้นแล  ภิกษุทั้งหลายกอความบาดหมาง    กอความ 
ทะเลาะถึงความวิวาทกัน     ในทามกลางสงฆ    กลาวทิ่มแทงกันและกันดวย 
หอกคือปากอยู    ไมอาจเพ่ือระงับอธิกรณนั้นได    จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด  
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พระผูมีพระภาคเจา  ๆ  ตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราอนุญาตให 
ระงับอธิกรณเห็นปานน้ีดวยเยภุยยสิกา     พึงสมมติภิกษุผูประกอบดวย 
องค ๕  ใหเปนผูจับฉลาก  คือ:- 
           ๑.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ 
           ๒.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง 
           ๓.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย 
           ๔.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว   และ 
           ๕.   รูจักฉลากท่ีจับแลวและยังไมจับ 
           ก็แล    สงฆพึงสมมติอยางนี้   พึงขอรองภิกษุกอน   ครัน้แลวภิกษุ 
ผูฉลาด     ผูสามารถ     พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา 
วาดังน้ี :- 
                                     กรรมวาจาสมมติ 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ถาความพรอม 
           พรั่งของสงฆ      ถึงท่ีแลว  สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนีใ้หเปน 
           ผูใหจบัฉลาก    นี้เปนญัตติ 
                       ทานเจาขา      ขอสงฆจงฟงขาพเจา    สงฆสมมติ 
           ภิกษมุีชื่อนี้ใหเปนผูใหจับฉลาก   การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให 
           เปนผูใหจับฉลาก    ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผู 
           นิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด    ทานผูนั้นพึงพูด  
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                       ภิกษมุีชื่อนี้อันสงฆสมมติแลวใหเปนผูจับฉลาก  
           ชอบแกสงฆ    เหตุนั้นจึงน่ิง    ขาพเจาทรงความนี้ไว 
           อยางน้ี. 
                    การจับฉลากไมเปนธรรม  ๑๐  อยาง 
           [๖๑๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การจับฉลากไมเปนธรรม ๑๐ อยาง 
เปนธรรม  ๑๐ อยาง  เหลาน้ี  
           การจับฉลากไมเปนธรรม  ๑๐ อยาง    เปนไฉน ?    คือ:-  
           ๑.  อธิกรณเปนเรื่องเล็กนอย                                   
           ๒. ไมลุกลามไปไกล                                  
           ๓.  ภิกษุพวกน้ันระลึกไมไดเอง    และพวกอ่ืนก็ใหระลกึไมได 
           ๔.   รูวา  อธรรมวาทีมากกวา 
           ๕   รูวา  ไฉน  อธรรมวาทีพึงมีมากกวา 
           ๖.  รูวา  สงฆจักแตกกัน 
           ๗.  รูวา  ไฉน  สงฆพึงแตกแยกกัน 
           ๘.  อธรรมวาทีภิกษุจับโดยไมเปนธรรม 
           ๙.  อธรรมวาทีภิกษุจับเปนพวก  ๆ 
           ๑๐.  ไมจับตามความเห็น 
           การจับฉลากไมเปนธรรม ๑๐ อยาง   เหลาน้ี.  
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                       การจับฉลากเปนธรรม  ๑๐  อยาง 
           [๖๑๓]  การจับฉลากเปนธรรม ๑๐ อยาง  เปนไฉน?  คือ:- 
           ๑.   อธิกรณไมใชเรื่องเล็ก                                            
           ๒.   ลุกลามไปไกล 
           ๓.  ภิกษุพวกน้ันระลึกได    และพวกอ่ืนก็ใหระลึกได 
           ๔.   รูวา    ธรรมวาทีมากกวา 
           ๕.  รูวา    ไฉนธรรมวาทีพึงมีมากกวา 
           ๖.  รูวา    สงฆจักไมแตกกัน 
           ๗.  รูวา    ไฉนสงฆไมพึงแตกกัน 
           ๘.  ธรรมวาทีภิกษุจับโดยธรรม 
           ๙.  ธรรมวาทีภิกษุพรอมเพรียงกันจับ 
        ๑๐.  จับตามความเห็น 
           การจับสลากเปนธรรม  ๑๐  อยาง    เหลาน้ี . 
                              สงฆทาํตัสสปาปยสิกากรรม 
           [๖๑๔]  สมัยนั้นแล    พระอุปวาฬถูกซักถามถึงอาบัติ    ในทาม 
กลางสงฆ    ปฏิเสธแลวปฏิญาณ    ปฏิญาณแลวปฏิเสธ    ใหการกลับไป 
กลับมา    กลาวเท็จท้ังรูอยู    บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย...  ตางก็เพงโทษ 
ติเตียน    โพนทะนาวา    ไฉนพระอุปวาฬถูกชักถามถึงอาบัติในทามกลาง 
สงฆ    จึงไดปฏิเสธแลวปฏิญาณ    ปฏิญาณแลวปฏิเสธ    ใหการกลับไป 
กลับมา   กลาวเท็จท้ังรูอยูเลา    แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค-  
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เจาๆ  ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ไดยนิวาภิกษุ 
อุปวาฬถูกซักถามถึงอาบัติในทามกลางสงฆ  ปฏิเสธแลวปฏิญาณ  ปฏญิาณ 
แลวปฏิเสธ    ใหการกลับไปกลับมา    กลาวเท็จท้ังรูอยู    จริงหรือ 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    จรงิ    พระพุทธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน....ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับ 
สั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล    สงฆจง 
ทําตัสสปาปยสิกากรรม๑    แกภิกษุอุปวาฬ 
           ก็แล    สงฆพึงทําอยางนี้     พึงโจทภิกษุอุปวาฬกอน   ครั้นแลวพึง 
ใหเธอ   ใหการ    แลวพึงปรับอาบัติ   ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ 
พึงประกาศใหสงฆทราบ   ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา   วาดังน้ี:- 
                       กรรมวาจาทําตัสสปาปยสิกากรรม 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภิกษุอุปวาฬ 
           นี้ถูกซักถามถึงอาบัติในทามกลางสงฆ   ปฏิเสธแลว 
           ปฏิญาณ    ปฏิญาณแลวปฏิเสธ     ใหการกลับไปกลับมา 
           กลาวเท็จทั้งรูอยู   ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว 
           สงฆพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษอุุปวาฬ  นี้เปนญัตติ 
                       ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ภกิษุอุปวาฬ 
           นี้ถูกซักถามถึงอาบัติในทามกลางสงฆ    ปฏิเสธแลว 
๑.  กรรมอันสงฆพึงทํา  เพราะความท่ีภิกษนุั้นเปนผูบาป  สงฆไดทําแกภิกษุอุปวาฬเปนคร้ัง 
      แรก.  
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           ปฏิญาณ   ปฏิญาณแลวปฏิเสธ    ใหการกลับไปกลับมา 
           กลาวเท็จทั้งรูอยู    สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษ ุ
           อุปวาฬ   การทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภกิษุอุปวาฬ 
           ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแก 
           ทานผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด 
                       ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งท่ีสอง.... 
                       ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งท่ีสาม.... 
                       ตัสสปาปยสิกากรรมอนัสงฆทําแลวแกภิกษุอุปวาฬ 
           ชอบแกสงฆ    เหตุนั้นจึงน่ิง   ขาพเจาทรงความนี้ไว 
           อยางน้ี. 
                   ตัสสปาปยสิกากรรมเปนธรรม  ๕  อยาง 
           [๖๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การทําตัสสปาปยสิกากรรมเปนธรรม 
๕  อยางนี้     คือ :- 
           ๑.   ภิกษุเปนผูไมสะอาด 
           ๒.  เปนอลัชช ี
           ๓.   เปนผูถูกโจท 
           ๔.  สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมแกเธอ 
           ๕.   สงฆพรอมเพรียงกันทําโดยธรรม 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การทําตัสสปาปยสิกากรรมเปนธรรม ๕ อยาง 
นี้แล.  
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                    ลักษณะกรรมไมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๖๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวย 
องค ๓    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี  คือ 
ทําลับหลัง ๑    ไมสอบถามกอนแลวทํา  ๑    ทําไมตามปฏิญาณ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ 
นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย     และระงับแลวไมดี 

                                            หมวดที่   ๒ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก     เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี 
คือ    ทําเพราะไมตองอาบัติ  ๑    ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทศนาคามินี ๑ 
ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรม.... 

                                            หมวดที่   ๓ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี 
คือ    ไมโจทกอนแลวทํา  ๑    ไมใหจําเลย ใหการกอนแลวทํา  ๑   ไมปรับ 
อาบัติแลวทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรม...  
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                                            หมวดที่  ๔ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค   ๓ 
แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย     และระงับแลวไมดี 
คือ    ทําลับหลัง ๑    ทําโดยไมเปนธรรม ๑    สงฆเปนวรรคทํา . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรม.... 

                                            หมวดที่  ๕    

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือ 
ไมสอบถามกอนแลวทํา  ๑    ทําโดยไมเปนธรรม  ๑    สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรม.... 

                                            หมวดที่  ๖    

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค  ๓ 
แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี 
คือ  ทําไมตามปฏิญาณ ๑  ทําโดยไมเปนธรรม  ๑   สงฆเปนวรรคทํา ๑  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรม.... 

                                            หมวดที่   ๗   

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมดี  คือ 
ทําเพราะไมตองอาบัติ  ๑  ทําโดยไมเปนธรรม  ๑   สงฆเปนวรรคทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรม....  
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                                            หมวดที่   ๘ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค  ๓ 
แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับแลว ไมดี 
คือ    ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ๑    ทําโดยไมเปนธรรม ๑ 
สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรม.... 

                                            หมวดที่  ๙    

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี   คือ 
ทําเพราะอาบัติที่แสดง ๑    ทําโดยไมเปนธรรม ๑    สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรม...... 

                                            หมวดที่    ๑๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ 
แมอ่ืนอีก    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย    และระงับแลวไมดี 
คือ  ไมโจทกอนแลวทํา  ๑  ทําโดยไมเปนธรรม  ๑   สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรม.... 

                                            หมวดที่    ๑๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค  ๓ 
แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี  คือ  
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ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑   ทําโดยไมเปนธรรม ๑   สงฆเปนวรรค 
ทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ตัสสปาปยสิกากรรม.... 

                                            หมวดที่  ๑๒  

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมไมเปนธรรม   ไมเปนวินัย   และระงับแลวไมดี  คือ 
ไมปรับอาบัติกอนแลวทํา ๑  ทําโดยไมเปนธรรม ๑  สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
นี้แล    เปนกรรมไมเปนธรรม    ไมเปนวินัย     และระงับแลวไมดี. 
                   ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด  จบ 
                        ลักษณะกรรมเปนธรรม  ๑๒  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑                              

           [๖๑๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวย  ๓ 
องค ๓   เปนธรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และระงับดีแลว   คือ   ทําตอ 
หนา ๑    สอบถามกอนแลวทํา  ๑   ทาํตามปฏิญาณ  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับดีแลว  
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                                            หมวดที่  ๒ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค    ๓ 
แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และระงับดีแลว    คือ    ทํา 
เพราะตองอาบัติ  ๑   ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑    ทําเพราะอาบัติ 
ยังมิไดแสดง ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรม...  

                                            หมวดที่  ๓ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว    คือ   โจท 
กอนแลวทํา ๑    ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา  ๑  ปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรม.... 

                                            หมวดที่   ๔ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค  ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว    คือ   ทําตอ 
หนา  ๑   ทําโดยธรรม  ๑    สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรม.... 

                                            หมวดที่   ๕   

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และระงับดีแลว    คือ   สอบ 
ถามกอนแลวทํา ๑    ทําโดยธรรม  ๑    สงฆพรอมเพรียงกันทํา . 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรม...   
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                                            หมวดที่   ๖ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับดีแลว    คือ   ทํา 
ตามปฏิญาณ  ๑  ทําโดยธรรม  ๑    สงฆพรอมเพรียงกันทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ตัสสปาปยสิกากรรม.... 

                                            หมวดที่   ๗ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ 
แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับดีแลว    คือ   ทํา 
เพราะตองอาบัติ  ๑    ทําโดยธรรม ๑    สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตัสสปาปยสิกากรรม.... 

                                            หมวดที่    ๘ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ 
แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย   และระงับดีแลว   คือ   ทํา 
เพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี   ๑   ทําโดยธรรม  ๑   สงฆพรอมเพรียงกัน 
ทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรม...... 

                                            หมวดที่    ๙ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย   และระงับดีแลว   คือ   ทํา 
เพราะอาบัติยังมิไดแสดง  ๑    ทําโดยธรรม  ๑    สงฆพรอมเพรียงกันทํา   
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรม....  
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                                            หมวดที่  ๑๐ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค  ๓ 
แมอ่ืนอีก     เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับดีแลว      คือ 
โจทกอนแลวทํา ๑    ทําโดยธรรม ๑    สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรม.... 

                                            หมวดที่   ๑๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค  ๓ 
แมอ่ืนอีก    เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย    และระงับดีแลว   คือ   ให 
จําเลยใหการกอนแลวทํา  ๑    ทําโดยธรรม ๑    สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตัสสปาปยสิกากรรม.... 

                                            หมวดที่   ๑๒  

           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก   เปนกรรมเปนธรรม   เปนวินัย   และระงับดีแลว   คือ  ปรับ 
อาบัติกอนแลวทํา  ๑    ทาํโดยธรรม ๑   สงฆพรอมเพรียงกันทํา  ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
นี้แล    เปนกรรมเปนธรรม    เปนวินัย    และระงับดีแลว . 
                      ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด  จบ  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 547 

                              ขอท่ีสงฆจํานง  ๖  หมวด 

                                            หมวดที่  ๑ 
           [๖๑๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุประกอบดวยองค  ๓   เมื่อ 
สงฆจํานง    พึงทําตัสสปาปยสิกากรรม    คือ    เปนผูกอความบาดหมาง 
กอการทะเลาะ    กอการวิวาท    ทําความอ้ือฉาว    กออธิกรณในสงฆ 
เปนพาล    ไมฉลาด    ไมอาบัติมาก    มีมารยาทไมสมควร ๑    เปนผู 
คลุกคลีกับคฤหัสถ   ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๓ นี้แล    เมื่อสงฆ 
จํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม. 

                                            หมวดที่  ๒ 
           [๖๑๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค   ๓    แมอ่ืน 
อีก    เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม    คือ    เปนผูมศีีลวิบัติใน 
อธิศีล ๑   เปนผูมีอาจารวิบัติในอัธยาจาร  ๑  เปนผูมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค  ๓  นี้แล     เมื่อสงฆ 
จํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม. 

                                            หมวดที่  ๓ 
           [๖๒๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๓    แมอ่ืน 
อีก    เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม    คือกลาวติเตียนพระพุทธ 
เจา ๑    กลาวติเตียนพระธรรม  ๑  กลาวติเตียนพระสงฆ   ๑ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยองค ๓  นี้แล    เมื่อสงฆ 
จํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม.  
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                                            หมวดที่     ๔ 
           [๖๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกา- 
กรรมแกภิกษุ  ๓ รูป    คือ    รูปหน่ึงเปนผูกอความบาดหมาง   กอการ 
วิวาท    ทําความอ้ือฉาว   กออธิกรณในสงฆ   รูปหนึ่งเปนพาล  ไมฉลาด 
มีอาบัติมาก    มีมรรยาทไมสมควร    รปูหน่ึงคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการ 
คลุกคลีอันไมสมควร 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม   แก 
ภิกษุ ๓ รูปนีแ้ล. 

                                            หมวดที่  ๕    

           [๖๒๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกา- 
กรรมแกภิกษุ ๓ รูป    แมอ่ืนอีก    คือ   รูปหน่ึงเปนผูมีศีลวิบัติในอธิศีล 
รูปหน่ึงเปนผูมีอาจารวิบัติในอัธยาจาร     รูปหน่ึงเปนผูมีทิฏฐิวิบัติใน 
อติทิฏฐิ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม   แก 
ภิกษุ ๓ รูปนีแ้ล. 

                                            หมวดที่  ๖ 
           [๖๒๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกา- 
กรรมแกภิกษุ ๓ รูป    แมอ่ืนอีก   คือ   รูปหน่ึงกลาวติเตียนพระพุทธเจา 
รูปหน่ึงกลาวติเตียนพระธรรม    รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ   
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมแก 
ภิกษุ  ๓ รูป    นี้แล. 
                                    ขอท่ีสงฆจํานง ๖ หมวด  จบ                                   
                                        วัตร  ๑๘  ขอ 
           [๖๒๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุที่ถูกสงฆทําตัสสปาปยสิกากรรม 
แลวน้ัน     ตองประพฤติชอบ   วิธีประพฤติชอบในตัสสปาปยสิกากรรม 
นั้น   ดังตอไปนี้ :- 
           ๑.  ไมพึงใหอุปสมบท 
           ๒.  ไมพึงใหนิสัย 
           ๓.  ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
           ๕.  แมไดรับสมมติไวแลว    กไ็มพึงสั่งสอนภิกษุณี 
           ๖.   สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมเพราะอาบัติใด  ไมพึงตองอาบัตินั้น 
           ๗.  ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๘.   ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวาน้ัน 
           ๙.   ไมพึงติกรรม 
        ๑๐.   ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม  
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        ๑๑.  ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๒.  ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
        ๑๓.  ไมพึงทําการไตสวน 
        ๑๔.  ไมพึงเริ่มอนุวาทาธิกรณ 
        ๑๕.  ไมพึงใหภิกษุอ่ืนทําโอกาส 
        ๑๖.  ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน 
        ๑๗.  ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ 
        ๑๘.  ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูกันในอธิกรณ 
           คราวนั้น    สงฆไดทําตัสสปาปยสิกากรรมแกพระอุปวาฬแลว  
                                    ภกิษุกอการวุนวาย 
           [๖๒๕]   สมัยนั้นแล   ภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมาง  เกิดความ 
ทะเลาะ    ถึงความวิวาทอยู   ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปน 
อันมาก    ทั้งท่ีกลาวดวยวาจา    และพยายามทําดวยกาย    ครั้งน้ัน   พวก 
เธอคิดวา   พวกเราเกิดความบาดหมาง  เกิดความทะเลาะ    ถึงความวิวาท 
อยู    ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก    ทั้งท่ีกลาว 
ดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย    ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลาน้ี  
บางทีอธิกรณนั้น    จะพึงเปนไปเพ่ือความรุนแรง    เพ่ือความรายกาจ 
เพ่ือความแตกกันก็ได    พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ    แลวกราบทูล 
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา    



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 551 

              พุทธานุญาตใหระงับอธิกรณดวยติณวัตถารกะ 
           พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย  วาดังน้ี :- 
           [๖๒๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้    เกิด 
ความบาดหมาง  เกิดความทะเลาะ   ถงึความวิวาทอยู   ไดประพฤติละเมิด 
กิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก   ทั้งท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวย 
กาย    ถาพวกเธอในหมูนั้นคิดอยางนี้วา    พวกเราเกิดความบาดหมาง 
เกิดความทะเลาะ    ถึงความวิวาทอยู    ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแก 
สมณะเปนอันมาก    ทั้งท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย    ถาพวก 
เราจักปรับกันดวยอาบัติเหลาน้ี      บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือความ 
รุนแรง    เพ่ือความรายกาจ  เพ่ือความแตกกันก็ได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหระงับอธิกรณเห็นปาน้ัน    ดวยติณวัตถารกะ..... 
                                          วิธีระงบั 
           [๖๒๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงระงับอยางนี้  
           ภิกษุทุก ๆ รูปพึงประชุมในทีแ่หงเดียวกัน     ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด 
ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา    วาดังน้ี:- 
              ญัตติกรรมวาจาระงับอธิกรณดวยติณวัตถารกะ 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   พวกเราเกิด 
           ความบาดหมาง    เกิดความทะเลาะ    ถึงความวิวาทอยู 
           ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก   
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           ทั้งท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย   ถาพวกเราจัก 
           ใหปรบักันดวยอาบัติเหลาน้ี   บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปน 
           ไป   เพ่ือความรุนแรง   เพ่ือความรายกาจ   เพ่ือความ 
           แตกกนัก็ได   ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   สงฆ  
           พึงระงับอธิกรณนีด้วยติณวัตถารกะ   เวนอาบัติที่มีโทษ 
           หนัก   เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ 
           บรรดาภิกษุฝายเดียวกัน     ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศ 
ใหฝายของคนทราบดวยคณะญัตติกรรมวาจา    วาดังน้ี:- 
                                คณะญัตติกรรมวาจา 
                       ขอทานท้ังหลายจงพึงขาพเจา    พวกเราเกิดความ 
           บาดหมาง   เกิดความทะเลาะ   ถึงความวิวาทอยู   ได 
           ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก  ทั้งท่ี 
           กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย   ถาพวกเราจักปรับ 
           กันดวยอาบัติเหลาน้ี   บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือ 
           ความรุนแรง   เพ่ือความรายกาจ   เพ่ือความแตกกันก็ได 
           ถาความพรอมพรัง่ของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว    ขาพเจาพึง 
           แสดงอาบัติของทานท้ังหลาย   และอาบัติของตนในทาม 
           กลางสงฆดวยติณวัตถารกะ  เวนอาบัติที่มีโทษหนัก  เวน 
           อาบัติเน่ืองดวยคฤหัสถ    เพ่ือประโยชนแกทานท้ังหลาย 
           และเพ่ือประโยชนแกตน.  
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           [๖๒๘]  ลําดับนั้น     บรรดาภิกษุฝายเดียวกันอีกพวกหนึ่ง    ภิกษุ 
ผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศใหฝายของคนทราบดวยญัตติกรรมวาจา 
วาดังน้ี  :- 
                                  คณะญัตติกรรมวาจา 
                       ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา   พวกเราเกิดความ 
           บาดหมาง   เกิดความทะเลาะ   ถึงความวิวาทอยู   ได 
           ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก   ทั้งท่ี 
           กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย   ถาพวกเราจักปรับ 
           กันดวยอาบัติเหลาน้ี  บางทีอธกิรณนั้นจะพึงเปนไป  เพ่ือ 
           ความรุนแรง   เพ่ือความรายกาจ   เพ่ือความแตกกันก็ได 
           ถาความพรอมพรัง่ของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว    ขาพเจาพึง 
           แสดงอาบัติของทานท้ังหลาย   และอาบัติของตน   ใน 
           ทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ   เวนอาบัติที่มีโทษหนัก 
           เวนอาบัติเน่ืองดวยคฤหัสถ   เพ่ือประโยชนแกทานท้ังหลาย 
           และเพ่ือประโยชนแกตน. 
           [๖๒๙]  บรรดาภกิษุฝายเดียวกัน    ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึง 
ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา   วาดังน้ี :- 
                                  ญัตติทุติยกรรมวาจา 
                       ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา    พวกเราเกิด 
           ความบาดหมาง  เกิดความทะเลาะ   ถึงความวิวาทอยู  ได  
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ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก  ทั้งท่ี 
กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย  ถาพวกเราจักปรับ 
กันดวยอาบัติเหลาน้ี  บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป  เพ่ือ 
ความรุนแรง    เพ่ือความรายกาจ   เพ่ือความแตกกันก็ได 
ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว   ขาพเจาพึงแสดง 
อาบัติของทานเหลาน้ี  และอาบัติของตน   ในทามกลาง 
สงฆดวยติณวัตถารกะ  เวนอาบัติที่มีโทษหนัก   เวนอาบัติ 
เน่ืองดวยคฤหัสถ   เพ่ือประโยชนแกทานเหลาน้ี   และ 
เพ่ือประโยชนแกตน    นี้เปนญัตติ 
           ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    พวกเราเกิด 
ความบาดหมาง  เกิดความทะเลาะ  ถึงความวิวาทอยู   ได 
ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก   ทั้งท่ี 
กลาวดวยวาจา   และพยายามทําดวยกาย    ถาพวกเราจัก 
ปรับกันดวยอาบัติเหลาน้ี   บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
เพ่ือความรุนแรง   เพ่ือความรายกาจ   เพ่ือความแตกกันก็ 
ได   ขาพเจาแสดงอาบัติของทานเหลาน้ี  และอาบติัของ 
ตน   ในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ   เวนอาบติัที่มี  
โทษหนัก   เวนอาบัติเน่ืองดวยคฤหัสถ    เพ่ือประโยชน  
แกทานเหลาน้ี  และเพ่ือประโยชนแกตน  การแสดงอาบัติ 
เหลาน้ีของพวกเรา   ในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ 
เวนอาบัติที่มีโทษหนัก   เวนอาบัติเน่ืองดวยคฤหัสถ  ชอบ  
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           แกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด 
           ทานผูนั้นพงึพูด 
                       อาบัติเหลาน้ีของพวกเราเวนอาบัติที่มีโทษหนัก 
           เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ   ขาพเจาแสดงแลวในทาม 
           กลางสงฆดวยติณวัตถารกะ    ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง 
           ขาพเจาทรงความนี้ไว   อยางน้ี. 
           [๖๓๐]  ลําดับนั้น     บรรดาภิกษุฝายเดียวกันอีกพวกหนึ่ง    ภิกษุ 
ผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา 
วาดังน้ี. 

                                  ญตัติทุติยกรรมวาจา 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   พวกเราเกิด 
           ความบาดหมาง  เกิดความทะเลาะ    ถึงความวิวาทอยู  ได  
           ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก   ทั้งท่ี 
           กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย   ถาพวกเราจักปรับ 
           กันดวยอาบัติเหลาน้ี   บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป  เพ่ือ 
           ความรุนแรง   เพ่ือความรายกาจ   เพ่ือความแตกกันก็ได 
           ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว   ขาพเจาพึงแสดง 
           อาบัติของทานเหลาน้ี  และอาบติัของตนในทามกลางสงฆ 
           ดวยติณวัตถารกะ  เวนอาบัติที่มีโทษหนัก   เวนอาบัติเน่ือง 
           ดวยคฤหัสถ   เพ่ือประโยชนแกทานเหลาน้ี   และเพ่ือ 
           ประโยชนแกตน  นี้เปนญัตติ  
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                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   พวกเราเกิด 
           ความบาดหมาง   เกิดความทะเลาะ  ถึงความวิวาทอยู  ได 
           ประพูดละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก  ทั้งท่ี 
           กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย  ถาพวกเราจักปรับ 
           กันดวยอาบัติเหลาน้ี  บางทีอธกิรณนั้นจะพึงเปนไป  เพ่ือ 
           ความรุนแรง    เพ่ือความรายกาจ   เพ่ือความแตกกันก็ได 
           ขาพเจาแสดงอาบัติของทานเหลาน้ี  และอาบัติของตนใน 
           ทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ    เวนอาบติัที่มีโทษหนัก 
           เวนอาบัติเน่ืองดวยคฤหัสถ    เพ่ือประโยชนแกทานเหลาน้ี 
           และเพ่ือประโยชนแกตน    การแสดงอาบัติเหลาน้ีของพวก 
           เรา   ในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ   เวนอาบัติที่มี 
           โทษหนัก   เวนอาบัติเน่ืองดวยคฤหัสถ  ชอบแกทานผูใด 
           ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนัน้ 
           พึงพูด     
                       อาบัติเหลาน้ีของพวกเรา   เวนอาบัติที่มีโทษหนัก  
           เวนอาบัติเน่ืองดวยคฤหัสถ   ขาพเจาแสดงแลว   ในทาม 
           กลางสงฆดวยติณวัตถารกะ   ชอบแกสง     เหตุนั้นจึงน่ิง 
           ขาพเจาทรงความนี้ไว   อยางนี้. 
           [๖๓๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็แล    ดวยอาการอยางน้ี     ภิกษุ 
เหลาน้ันเปนผูออกแลวจากอาบัติเหลานั้น    เวนอาบัติที่มีโทษหนัก    เวน 
อาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ  เวนผูแสดงความเห็นแยง  เวนผูไมไดอยูในที่นั้น.   
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                                              อธิกรณ 
           [๖๓๒]   โดยสมยันั้นแล   พวกภิกษุวิวาทกับพวกภิกษุณีบาง  พวก 
ภิกษุณีวิวาทกับพวกภิกษุบาง    ฝายพระฉันนะเขาแทรกแซงพวกภิกษุณี 
แลววิวาทกับพวกภิกษุ    ใหถือฝายภิกษุณี   บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย.... 
ตางก็เพงโทษ    ติเตียนโพนทะนาวา    ไฉนพระฉันนะจึงไดเขาแทรกแซง 
พวกภิกษุณี    แลววิวาทกบัพวกภิกษุ    ใหถือฝายภิกษุณีเลา    แลวกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ  ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา   ไดยิน 
วา  ภิกษุฉันนะเขาเเทรกเเซงพวกภิกษุณี  แลววิวาทกับพวกภิกษุ  ใหถือ 
ฝายภิกษุณี    จริงหรือ 
           ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    จรงิ    พระพุทธเจาขา 
           พระผูมีพระภาคพุทธเจา   ทรงติเตียน....   ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา 
รับ สั่งกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อธิกรณ  ๔  นี้     คือ 
วิวาทาธิกรณ    อนุวาทาธิกรณ    อาปตตาธิกรณ    กิจจาธิกรณ. 
                              อธิกรณ  ๔  อยาง 

                                     ๑.  วิวาทาธิกรณ 
           [๖๓๓]  ในอธิกรณ ๔ อยางนั้น   วิวาทาธิกรณ   เปนไฉน?   ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้    ยอมวิวาทกันวา 
           ๑.   นีเ้ปนธรรม   นี้ไมเปนธรรม 
           ๒.  นีเ้ปนวินัย   นีไ้มเปนวินัย  
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           ๓.  นีพ้ระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว  นี้พระตถาคตเจาไมไดตรัสภาษิต 
ไว 
           ๔.  นีพ้ระตถาคตเจาทรงประพฤติมา    นี้พระตถาคตเจาไมไดทรง 
ประพฤติมา 
           ๕.   นี้พระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว    นี้พระตถาคตเจาไมไดทรง 
บัญญัติไว 
           ๖.  นี้เปนอาบัติ   นีไ้มเปนอาบัติ 
           ๗.  นีเ้ปนอาบัติเบา   นี้เปนอาบัติหนัก 
           ๘.   นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ    นี้เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได 
           ๙.   นีเ้ปนอาบัติชั่วหยาบ   นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ. 
           ความบาดหมาง   ความทะเลาะ    ความแกงแยง    ความทุมเถียง 
ความกลาวตางกัน   ความกลาวประการอ่ืน   การพูดเพ่ือความกลัดกลุมใจ 
ความหมายม่ันในเรื่องนั้นอันใด    นี้เรยีกวา    วิวาทาธิกรณ. 

                                     ๒.  อนุวาทาธิกรณ 
           [๖๓๔]   ในอธิกรณ  ๔  อยางนั้น    อนุวาทาธิกรณ    เปนไฉน? 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้     ยอมโจทภิกษุ 
ดวยศีลวิบัติ    อาจารวิบัติ    ทฏิฐิวิบัติ    หรืออาชีววิบัติ   การโจท   การ 
กลาวหา    การฟองรอง    การประทวง    ความเปนผูคลอยตาม    การทํา 
ความอุตสาหะโจท    การตามเพ่ิมกําลังให    ในเรื่องนั้นอันใด   นี้เรียกวา 
อนุวาทาธิกรณ.  
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                                   ๓.  อาปตตาธิกรณ 
           [๖๓๕]  ในอธิกรณ   ๔  อยางนั้น    อาปตตาธิกรณ   เปนไฉน? 
อาบัติทั้ง ๕ กอง   ซึ่งอาปตตาธิกรณ   อาบัติทั้ง ๗ กอง   ชื่ออาปตตา 
ธิกรณ   นี้เรยีกวา   อาปตตาธิกรณ. 

                                       ๔.  กิจจาธิกรณ 
           [๖๓๖]  ในอธิกรณ  ๔ อยางนั้น   กิจจาธิกรณ  เปนไฉน?  ความ 
เปนหนาที่    ความเปนกรณียแหงสงฆอันใด  คือ   อปโลกนกรรม   ญัตติ 
กรรม    ญัตติทุติยกรรม    ญัตติจตุตถกรรม   นี้เรียกวา  กิจจาธิกรณ. 
                                     อธิกรณ ๔   อยาง  จบ 
                                   มูลแหงวิวาทาธิกรณ 
           [๖๓๗]   อะไรเปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ    รากแหงการเถียงกัน   ๖ 
อยาง   เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ  รากแหงอกุศลทั้ง ๓   เปนมูลแหงวิวาทา 
ธิกรณ    รากแหงกุศลทั้ง  ๓  เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ 
           รากแหงการเถียงกัน ๖ อยาง  เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ  เปนไฉน? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูมักโกรธ  เปน 
ผูถือโกรธ    ภิกษุที่มักโกรธ   ถอืโกรธนั้น   ยอมไมมีความเคารพยําเกรง 
ในพระศาสดา   ในพระธรรม   ในพระสงฆอยู    ยอมไมทําใหบริบูรณ 
แมในสิกขา  ภิกษุที่ไมมีความเคารพ  ยําเกรง ในพระศาสดา ในพระธรรม 
ในพระสงฆ   แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น   ยอมยังวิวาทใหเกิดใน  
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สงฆ   การวิวาทยอมเปนไปเพ่ือความไมเกื้อกูลแกชนมาก    เพ่ือไมเปนสุข 
แกชนมาก    เพ่ือความพินาศแกชนมาก    เพ่ือความไมเกื้อกูล    เพ่ือทุกข 
แกเทพยดาและมนุษย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาพวกเธอเล็งเห็นรากแหง 
การเถียงกันเห็นปานน้ี   ทั้งภายในและภายนอกได   พวกเธอในบริษัทนั้น 
พึงพยายามละรากแหงการเถียงกันอันลามกน้ันแหละเสีย   ถาพวกเธอไมเล็ง 
เห็นรากแหงการเถียงกันเห็นปานน้ี    ทั้งภายในและภายนอก    พวกเธอ 
ในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพ่ือความยืดยาวไป     แหงรากแหงการเถียงกันอัน 
ลามกนั้นแหละ    ความละรากแหงการเถียงกันอันลามกน้ัน    ยอมมีดวย 
อยางนี้      ความยืดเยื้อแหงรากแหงการเถียงกันอันลามกน้ัน    ยอมมีตอไป 
ดวยอยางนี้. 
           [๖๓๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ขออ่ืนยังมีอีก    ภิกษุเปนผูลบหลู 
ตีเสมอทาน..... 
           ภิกษุเปนผูมีปรกติอิสสา   ตระหนี่.... 
           ภิกษุเปนผูอวดดี    เจามายา...  
           ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก    มีความเห็นผิด.... 
           ภิกษุเปนผูถือแตความเห็นของตน    ถืออยางแนนแฟน    ปลดได 
ยาก   ภิกษุผูถือแตความเห็นของตน   ถืออยางแนนแฟน   ปลดไดยากน้ัน 
ยอมไมมีความเคารพยําเกรง     ในพระศาสดา    ในพระธรรม    ใน 
พระสงฆอยู    ยอมไมทําใหบริบูรณแมในสิกขา    ภิกษุผูไมมีความเคารพ 
ยําเกรง    ในพระศาสดา    ในพระธรรม    ในพระสงฆอยู    แมในสิกขา 
ก็ไมทําใหบริบูรณนั้น    ยอมยังวิวาทใหเกิดในสงฆ    การวิวาทยอมเปน 
ไปเพ่ือความไมเกื้อกูลแกชนมาก    เพ่ือไมเปนสุขแกชนมาก    เพ่ือความ  
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พินาศแกขนมาก    เพ่ือความไมเกื้อกูล    เพ่ือทุกขแกเทพยดาและมนุษย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาพวกเธอเล็งเห็นรากแหงการเถียงกันเห็นปานน้ี  
ทั้งภายในและภายนอกได    พวกเธอในบริษัทนั้นพึง  พยายามมละรากแหง 
การเถียงกันอันลามกน้ันแหละเสีย     ถาพวกเธอไมเล็งเห็นรากแหงการเถียง 
กันเห็นปานน้ี     ทั้งภายในและภายนอก    พวกเธอในบริษัทนั้น   พึง 
ปฏิบัติเพ่ือความยืดเย้ือแหงรากแหงการเถียงกันอันลามกน้ันแหละ    ความ 
ละรากแหงการเถียงกันอันลามกน้ัน     ยอมมีดวยอยางนี้     ความยืดเยื้อแหง 
รากแหงการเถียงกันอันลามกน้ัน    ยอมมีตอไปดวยอยางนี้    รากแหงการ 
วิวาท ๖ อยางนี้     เปนมลูแหงวิวาทาธิกรณ. 
                                        อกุศลมูล  ๓ 
           [๖๓๙]  รากแหงอกุศล  ๓   เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ    เปนไฉน? 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้   มีจิตโลภวิวาทกัน 
มีจิตโกรธวิวาทกัน   มีจิตหลงวิวาทกันวา 
           ๑.  นี้เปนธรรม   นีไ้มเปนธรรม 
           ๒.  นีเ้ปนวินัย    นีไ้มเปนวินัย 
           ๓.  นีพ้ระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว  นี้พระตถาคตเจาไมไดตรัส 
ภาษิตไว 
           ๔.  นีพ้ระตถาคตเจาทรงประพฤติมา  นี้พระตถาคตเจาไมไดทรง 
ประพฤติมา 
           ๕.  นีพ้ระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว  นี้พระตถาคตเจาไมไดทรง 
บัญญัติไว  
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           ๖.  นี้เปนอาบัติ   นีไ้มเปนอาบัติ 
           ๗.  นีเ้ปนอาบัติเบา   นี้เปนอาบัติหนัก 
           ๘.  นีเ้ปนอาบัติมีสวนเหลือ    นี้เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได 
           ๙.  นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ   นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
           รากแหงอกุศล ๓ อยางนี้   เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ. 
                                          กศุลมูล  ๓ 
           [๖๔๐]   รากแหงกุศล  ๓  เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ     เปนไฉน ? 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้    มีจิตไมโลภวิวาทกัน 
มีจิตไมโกรธวิวาทกัน    มจิีตไมหลงวิวาทกันวา 
           ๑.  นี้เปนธรรม    นี้ไมเปนธรรม...... 
           ๙.  นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ   นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ. 
           รากแหงกุศล ๓ อยางนี้     เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ. 
                                 มูลแหงอนุวาทาธิกรณ 
           [๖๔๑]   อะไรเปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ      รากแหงการโจท  ๖ 
อยาง     เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ       รากแหงอกุศลทั้ง  ๓  เปนมูลแหง 
อนุวาทาธิกรณ    รากแหงกุศลทั้ง  ๓  เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ    แมกาย 
ก็เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ    แมวาจาก็เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ. 
           [๖๔๒]  รากแหงการโจท  ๖  อยาง     เปนมูลเหงอนุวาทาธิกรณ 
เปนไฉน?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูมักโกรธ  
ถือโกรธ   ภิกษุที่มักโกรธ   ถือโกรธนั้น     ยอมไมมีความเคารพยําเกรงใน 
พระศาสดา   ในพระธรรม   ในพระสงฆอยู    ยอมไมทําใหบริบูรณแม  
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ในสิกขา    ภิกษุที่ไมเคารพยํากรงในพระศาสดา    ในพระธรรม    ใน 
พระสงฆอยู   แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมยังการโจทกันใหเกิด 
ในสงฆ    การโจทยอมเปนไปเพ่ือความไมเก้ือกูลแกชนมาก    เพ่ือไมเปน 
สุขแกชนมาก    เพ่ือความพินาศแกชนมาก    เพ่ือความไมเกื้อกูล    เพ่ือ 
ทุกขแกเทพดาและมนุษย     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถาพวกเธอเล็งเห็น 
รากแหงการโจทกันเห็นปานน้ี     ทั้งภายในและภายนอกได    พวกเธอใน 
บริษัทนั้น  พึงพยายามละรากแหงการโจทกันอันลามกน้ันแหละเสีย     ถา 
พวกเธอไมเล็งเห็นรากแหงการโจทกันเห็นปานน้ี     ทั้งภายในและภายนอก 
พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพ่ือความยืดเยื้อแหงราก    แหงการโจทกัน 
อันลามกน้ันแหละ    ความละรากแหงการโจทกันอันลามกน้ัน    ยอมมีดวย 
อยางนี้     การยืดเยื้อแหงรากแหงการโจทกันอันลามกน้ัน      ยอมมีตอไป 
ดวยอยางนี้ . 
           [๖๔๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ขออ่ืนยังมีอีก   ภิกษุเปนผูลบหลู 
ตีเสมอทาน   
           ภิกษุเปนผูมีปกติอิสสา   ตระหน่ี.... 
           ภิกษุเปนผูอวดดี    เจามายา..... 
           ภิกษุเปนผูความปรารถนาลามก    มีความเห็นผิด..... 
           ภิกษุเปนผูถือแตความเห็นของตน    ถืออยางแนนแฟน    ปลดได 
ยาก   ภิกษุทีถ่ือแตความเห็นของตน    ถืออยางแนนแฟน  ปลดไดยากน้ัน 
ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา   ในพระธรรม   ในพระสงฆ  
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อยู    ยอมไมทําใหบริบูรณแมในสิกขา    ภิกษุที่ไมมีความเคารพยํากรงใน 
พระศาสดา    ในพระธรรม    ในพระสงฆอยู    เเมในสิกขา    กไ็มทําให 
บริบูรณนั้น    ยอมยังการโจทกันใหเกิดในสงฆ    การโจทกันยอมเปนไป 
เพ่ือความไมเกื้อกูลแกชนมาก  เพ่ือไมเปนสุขแกชนมาก  เพ่ือความพินาศ 
แกชนมาก      เพ่ือความไมเกื้อกูล      เพ่ือทุกขแกเทพดาและมนุษย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาพวกเธอเล็งเห็นรากแหงการโจทกันเห็นปานน้ี  ทั้ง 
ภายในและภายนอกได    พวกเธอในบริษัทนั้น    พึงพยายามละรากแหง 
การโจทกันอันลามกน้ันแหละเสีย    ถาพวกเธอไมเล็งเห็นรากแหงการโจท 
กันเห็นปานน้ี      ทั้งภายในเเละภายนอก     พวกเธอในบริษัทนั้น    พึง 
ปฏิบัติเพ่ือความยืดเย้ือแหงรากแหงการโจทกันอันลามกน้ันแหละ     ความ 
ละรากแหงการโจทกันอันลามกน้ัน     ยอมมีดวยอยางนี้    ความยืดเยื้อแหง 
รากแหงการโจทกันอันลามกน้ัน    ยอมมีตอไปดวยอยางนี้  
           รากแหงการโจทกัน ๖ อยางนี้     เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ. 
                                        อกุศลมูล  ๓ 
           [๖๔๔]  อกุศลมูล  ๓ อยาง  เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณเปนไฉน? 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กภิ็กษุทั้งหลายในธรรมวินยันี้     ยอมมีจิตโลภโจท 
ยอมมีจิตโกรธโจท    ยอมมีจิตหลงโจทภิกษุ    ดวยศีลวิบัติ    อาจารวิบัติ  
ทิฏฐิวิบัติหรืออาชีววิบัติ   อกุศลมลู ๓ อยางนี้   เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ 
                                           กุศลมูล  ๓ 
           [๖๔๕]  กุศลมูล  ๓  อยาง   เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ  เปนไฉน? 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้   ยอมมีจิตไมโลภโจท  
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ยอมมีจิตไมโกรธโจท   ยอมมีจิตไมหลงโจทภิกษุ  ดวยศีลวิบัติ   ทฏิฐิวิบัติ 
หรืออาชีววิบัติ     กุศลมูล  ๓  อยางนี้  เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ. 
                                               กาย 
           [๖๔๖]  อนึ่ง    กาย      เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ    เปนไฉน ? 
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้     เปนผูมีผิวพรรณนารังเกียจ    ไมนาดู    ม ี
รูปรางเล็ก    มีอาพาธมาก   เปนคนบอด   งอย   กระจอก   หรืออัมพาต 
ภิกษุทั้งหลายยอมโจทภิกษุนั้น      ดวยกายใด    กายน้ี     เปนมูลแหงอนุ 
วาทาธิกรณ.    
                                             วาจา 
           [๖๔๗]  อนึ่ง    วาจา    เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ    เปนไฉน? 
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้    เปนคนพูดไมดี   พูดไมชัด  พูดระราน 
ภิกษุทั้งหลายยอมโจทภิกษุนั้น    ดวยวาจาใด    วาจาน้ี     เปนมูลแหงอนุ 
วาทาธิกรณ.     
                                มูลแหงอาปตตาธิกรณ 
           [๖๔๘]  อะไรเปนมูลแหงอาปตตาธิกรณ? 
           สมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  อยาง    เปนมูลแหงอาปตตาธิกรณ    คือ:- 
           ๑.  อาบัติเกิดทางกาย     ไมใชทางวาจา    ไมใชทางจิต    ก็มี     
           ๒.  อาบัติเกิดทางวาจา    ไมใชทางกาย    ไมใชทางจิต    ก็ม ี
           ๓.  อาบัติเกิดทางกายกับวาจา    ไมใชทางจิต    ก็ม ี
           ๔.  อาบัติเกิดทางกายกับจิต    ไมใชทางวาจา    ก็ม ี
           ๕.  อาบัติเกิดทางวาจากับจิต    ไมใชทางกาย    ก็ม ี 
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           ๖.   อาบัติเกิดทางกาย    วาจา    และจิต    กม็ี. 
           สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยางนี้   เปนมูลแหงอาปตตาธิกรณ. 
                                    มลูแหงกิจจาธิกรณ 
           [๖๔๙]   อะไรเปนมูลแหงกิจจาธิกรณ? 
           สงฆเปนมูลอันหน่ึงแหงกิจจาธิกรณ 
                อธกิรณเปนกุศล  อกุศล  และอัพยากฤต 
           [๖๕๐]  วิวาทาธิกรณเปนกุศล   อกุศล  อัพยากฤต  วิวาทาธิกรณ 
เปนกุศลก็มี    เปนอกุศลกม็ี    เปนอัพยากฤตก็มี. 
           [๖๕๑]  บรรดาวิวาทาธิกรณนั้น   วิวาทาธิกรณ  เปนอกุศล  เปน 
ไฉน? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุทัง้หลายในธรรมวินัยนี้    มีจิตเปน 
อกุศลวิวาทกันวา 
           ๑.   นีเ้ปนธรรม    นี้ไมเปนธรรม.... 
           ๙.  นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ    นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ. 
           ความบาดหมาง    ความทะเลาะ     ความแกงแยง     ความทุมเถียง 
การกลาวตางกัน     การกลาวโดยประการอ่ืน  การพูดเพ่ือความกลัดกลุมใจ 
ความหมายม่ันในเรื่องนั้น    อันใด    นีเ้รียกวา    วิวาทาธิกรณเปนอกุศล. 
           [๖๕๒]  บรรดาววิาทาธิกรณนั้น     วิวาทาธิกรณเปนกุศล    เปน 
ไฉน ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้มจิีตเปนกุศล 
วิวาทกันวา  
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           ๑.  นี้เปนธรรม    นี้ไมเปนธรรม.... 
           ๙.  นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ    นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
           ความบาดหมาง    ความทะเลาะ     ความแกงแยง     ความทุมเถียง 
การกลาวตางกัน     การกลาวโดยประการอ่ืน   การพูดเพ่ือความกลัดกลุมใจ 
ความหมายม่ันในเรื่องนั้นอันใด    นี้เรยีกวา    วิวาทาธิกรณเปนกุศล. 
           [๖๕๓]  บรรดาวิวาทาธิกรณนั้น     วิวาทาธิกรณเปนอัพยากฤต  
เปนไฉน? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุทัง้หลายในธรรมวินัยนี้     มีจิตเปน 
อัพยากฤตวิวาทกันวา 
           ๑.  นี้เปนธรรม  นีไ้มเปนธรรม.... 
           ๙.  นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ   นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
           ความบาดหมาง    ความทะเลาะ     ความแกงแยง     ความทุมเถียง 
การกลาวตางกัน    การกลาวโดยประการอ่ืน  การพูดเพ่ือความกลัดกลุมใจ 
ความหมายม่ันในเรื่องนั้น  อันใด  นี้เรยีกวา  วิวาทาธิกรณเปนอัพยากฤต 
           [๖๕๔ ]  อนุวาทาธิกรณ    เปนกุศล    อกศุล    อัพยากฤต     อนุ 
วาทาธิกรณ  เปนกุศลก็มี    อกุศลก็มี   อัพยากฤตก็มี. 
           [๖๕๕]  บรรดาอนุวาทาธิกรณนั้น    อนุวาทาธิกรณที่เปนอกุศล 
เปนไฉน? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุทัง้หลายในธรรมวินัยนี้     เปนผูมีจิต 
เปนอกุศล    ยอมโจทภิกษุดวยศีลวิบัติ    อาจารวิบัติ    ทิฏฐิวิบัติ    หรือ 
อาชีววิบัติ    การโจท    การกลาวหา    การฟองรอง    การประทวงความ  
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เปนผูคลอยตาม    การทําความอุตสาหะโจท    การตามเพ่ิมกําลังให    ใน 
เรื่องนั้น     อัน ใด    นี้เรียกวา    อนุวาทาธิกรณเปนอกุศล. 
           [๖๕๖]  บรรดาอนุวาทาธิกรณนั้น    อนุวาทาธิกรณที่เปนกุศล 
เปนไฉน? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้     เปนผูมีจิต 
เปนกุศล    ยอมโจทภิกษุดวยศีลวิบัติ    อาจารวิบัติ     ทิฏฐิวิบัติ    หรือ 
อาชีววิบัติ    การโจท  การกลาวหา   การฟองรอง  การประทวง   ความ 
เปนผูคลอยตาม    การทําความอุตสาหะโจท    การตามเพ่ิมกําลังให    ใน 
เรื่องนั้น    อันใด    นี้เรียกวา    อนุวาทาธิกรณเปนกุศล  
           [๖๕๗]  บรรดาอนุวาทาธิกรณนั้น  อนุวาทาธิกรณที่เปนอัพยากฤต 
เปนไฉน? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้    เปนผูมีจิต 
เปนอัพยากฤต    ยอมโจทภิกษุดวยศีลวิบัติ   อาจารวิบัต   ทฏิฐิวิบัติ  หรือ 
อาชีววิบัติ    การโจท    การกลาวหา    การฟองรอง    การประทวงความ 
เปนผูคลอยตาม    การทําความอุตสาหะโจท    การตามเพ่ิมกําลังให    ใน 
เรื่องนั้น    อันใด    นี้เรียกวา    อนุวาทาธิกรณเปนอัพยากฤต  
           [๖๕๘]  อาปติตาธิกรณเปนอกุศล    อัพยากฤต    อาปตตาธิกรณ 
เปนอกุศลก็มี   อัพยากฤตก็มี    อาปติตาธิกรณเปนกุศลไมมี  
           [๖๕๙]  บรรดาอาปตตาธิกรณนั้น    อาปติตาธิกรณที่เปนอกุศล 
เปนไฉน?  
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           ภิกษุรูอยู   เขาใจอยู   จงใจ   ฝาฝน   ละเมิดอาบัติใด   นี้เรียกวา 
อาปตตาธิกรณเปนอกุศล 
           บรรดาอาปตตาธิกรณนั้น  อาปตตาธิกรณที่เปนอัพยากฤต  เปน 
ไฉน? 
           ภิกษุไมรู    ไมเขาใจ    ไมจงใจ    ไมฝาฝน    ละเมิดอาบัติใด 
นี้เรียกวา    อาปตตาธิกรณเปนอัพยากฤต. 
           [๖๖๐]  กิจจาธิกรณเปนกุศล   อกุศล    อัพยากฤต   กิจจาธิกรณ 
เปนกุศลก็มี    อกุศลก็มี   อัพยากฤตก็มี. 
           [๖๖๑]  บรรดากิจจาธิกรณนั้น   กิจจาธิกรณที่เปนอกุศล   เปน 
ไฉน? 
           สงฆมีจิตเปนอกุศล   ทํากรรมอันใด  คือ  อุปโลกนกรรม   ญัตติ-  
กรรม   ญัตติทุติยกรรม   ญัตติจตุตถกรรม  นี้เรียกวา   กิจจาธิกรณ 
เปนอกุศล . 
           [๖๖๒]  บรรดากจิจาธิกรณนั้น   กิจจาธิกรณที่เปนกุศล  เปนไฉน? 
สงฆมีจิตเปนกุศล   ทํากรรมอันใด   คือ   อุปโลกนกรรม   ญัตติกรรม 
ญัตติทุติยกรรม   ญัตติจตุตถกรรม   นีเ้รียกวา   กิจจาธิกรณเปนกุศล. 
           [๖๖๓]  บรรดากิจจาธิกรณนั้น    กิจจาธิกรณที่เปนอัพยากฤต เปน 
ไฉน ?  สงฆมีจิตเปนอัพยากฤต    ทํากรรมอันใด  คือ  อุปโลกนกรรม 
ฌัตติกรรม   ญัตติทุติยกรรม   ญัตติจตุตถกรรม   นีเ้รียกวา   กิจจาธิกรณ 
เปนอัพยากฤต.  
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                                       วิวาทาธิกรณ 
           [๖๖๔]  วิวาท  เปนวิวาทาธิกรณ  วิวาทไมเปนอธิกรณ  อธิกรณ 
ไมเปนวิวาท    เปนอธิกรณดวยเปนวิวาทดวย    วิวาทเปนวิวาทาธิกรณก็มี 
วิวาทไมเปนอธิกรณก็มี   อธิกรณไมเปนวิวาทก็มี   เปนอธิกรณดวยเปน 
วิวาทดวยก็มี. 
           [๖๖๕]   บรรดาวิวาทน้ัน   วิวาทท่ีเปนวิวาทาธิกรณ   เปนไฉน ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุทัง้หลายในธรรมวินัยนี้   ยอมวิวาทกัน 
วา 
           ๑.   นีเ้ปนธรรม   นี้ไมเปนธรรม ..... 
           ๙.   นีเ้ปนอาบัติชั่วหยาบ   นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
           ความบาดหมาง   ความทะเลาะ    ความแกงแยง    ความทุมเถียง 
ความกลาวตางกัน     ความกลาวโดยประการอ่ืน    การพูดเพ่ือความกลัด 
กลุมใจ    ความหมายม่ันในเรื่องนั้น   อันใด   นี้ชื่อวา   วิวาทเปนวิวาทา 
ธิกรณ 
           บรรดาวิวาทน้ัน    วิวาทไมเปนอธิกรณ  เปนไฉน ?  มารดาวิวาท 
กับบุตรบาง  บุตรวิวาทกับมารดาบาง  บิดาวิวาทกับบุตรบาง   บุตรวิวาท 
กับบิดาบาง    พ่ีชายวิวาทกับนองชายบาง    พ่ีชายวิวาทกับนองหญิงบาง 
นองหญิงวิวาทกับพ่ีชายบาง    สหายวิวาทกับสหายบาง    นี้ชือ่วา    วิวาท 
ไมเปนอธิกรณ 
           บรรดาวิวาทน้ัน    อธิกรณไมเปนวิวาท   เปนไฉน?  
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           อนุวาทาธิกรณ  อาปตตาธิกรณ  กิจจาธิกรณ   นีช้ื่อวา   อธิกรณ 
ไมเปนวิวาท 
           บรรดาวิวาทน้ัน  อธิกรณ  เปนอธิกรณดวย  เปนวิวาทดวย   เปน 
ไฉน? 
           วิวาทาธิกรณ    เปนอธิกรณดวย    เปนวิวาทดวย. 
                                     อนุวาทาธิกรณ 
           [๖๖๖]   การโจทเปนอนุวาทาธิกรณ    การโจทไมเปนอธิกรณ 
อธิกรณไมเปนการโจท    เปนอธิกรณดวยเปนการโจทดวย   การโจทเปน 
อนุวาทาธิกรณก็มี    การโจทไมเปนอธิกรณก็มี   อธิกรณไมเปนการโจท 
ก็มี    เปนอธิกรณดวยเปนการโจทดวยก็มี. 
           [๖๖๗]  บรรดาการโจทน้ัน   การโจทที่เปนอนุวาทาธิกรณ   เปน 
ไฉน ? 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุทัง้หลายในธรรมวินัยนี้     ยอมโจทภิกษุ 
ดวยศีลวิบัติ    อาจารวิบัติ    ทฏิฐิวิบัติ   หรืออาชีววิบัติ    การโจท   การ 
กลาวหา    การฟองรอง    การประทวง    ความเปนผูคลอยตาม    การทํา 
ความอุตสาหะโจท    การตามเพ่ิมกําลังให    ในเรื่องนั้นอันใด    นีช้ื่อวา 
การโจทเปนอนุวาทาธิกรณ 
           บรรดาการโจทน้ัน    การโจทท่ีไมเปนอธิกรณ    เปนไฉน ? 
           มารดากลาวหาบุตรบาง    บุตรกลาวหามารดาบาง    บิดากลาวหา 
บุตรบาง    บตุรกลาวหาบิดาบาง    พ่ีชายกลาวหานองชายบาง    พ่ีชาย  
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กลาวหานองหญิงบาง    นองหญิงกลาวหาพ่ีชายบาง    สหายกลาวหาสหาย 
บาง    นีช้ื่อวา    การโจทไมเปนอธิกรณ 
           บรรดาอธิกรณนั้น  อธิกรณที่ไมเปนการโจท   เปนไฉน ? 
           อาปตตาธิกรณ   กขิจาธิกรณ    วิวาทาธิกรณ   นี้ชื่อวา   อธิกรณ 
ไมเปนการโจท 
           บรรดาอธิกรณนั้น   อธิกรณที่เปนอธิกรณดวย   เปนการโจทดวย 
เปนไฉน? 
           อนุวาทาธิกรณ    เปนอธิกรณดวย    เปนการโจทดวย. 
                                     อาปตตาธิกรณ 
           [๖๖๘]  อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ  อาบัติไมเปนอธิกรณ  อธิกรณ 
ไมเปนอาบัติ    เปนอธิกรณดวยเปนอาบัติดวย    อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ 
ก็มี   อาบัติไมเปนอธิกรณก็มี  อธิกรณไมเปนอาบัติก็มี  เปนอธิกรณดวย 
เปนอาบัติดวยก็มี. 
           [๖๖๙]  บรรดาอธิกรณนั้น  อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ  เปนไฉน ? 
           อาบัติ  ๕  กองเปนอาปตตาธิกรณบาง   อาบัติ ๗ กองเปนอาปตตา 
ธิกรณบาง    นี้ชื่อวา   อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ 
           บรรดาอธิกรณนั้น   อาบัติที่ไมเปนอธิกรณ   เปนไฉน ? 
           โสดาบัติ    สมาบัติ    นี้ชื่อวา    อาบัติไมเปนอธิกรณ 
           บรรดาอธิกรณนั้น    อธิกรณทีไ่มเปนอาบัติ   เปนไฉน?  
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           กิจจาธิกรณ  วิวาทาธิกรณ   อนุวาทาธิกรณ   นีช้ื่อวา   อธิกรณไม 
เปนอาบัติ                    
           บรรดาอธิกรณนั้น    อธิกรณที่เปนอธิกรณดวย    เปนอาบัติดวย 
เปนไฉน ? 
           อาปตตาธิกรณ   เปนอธิกรณดวย    เปนอาบัติดวย. 
                                          กิจจาธิกรณ 
           [๖๗๐]  กิจเปนกิจจาธิกรณ     กิจไมเปนอธิกรณ   อธิกรณไมเปน 
กิจ     เปนอธิกรณดวย เปนกิจดวย      กิจเปนกิจจาธิกรณก็มี    กิจไมเปน 
อธิกรณก็มี    อธิกรณไมเปนกิจก็มี    เปนอธิกรณดวยเปนกิจดวยก็มี. 
           [๖๗๑]  บรรดาอธิกรณนั้น    กจิเปนกิจจาธิกรณ   เปนไฉน ? 
           ความเปนหนาที่   ความเปนกรณีแหงสงฆอันใด  คือ  อปโลกน- 
กรรม   ญัตติกรรม   ญัตติทุติยกรรม   ญัตติจตุตถกรรม  นี้ชื่อวา   กิจ 
เปนกิจจาธิกรณ 
           บรรดาอธิกรณนั้น   กิจไมเปนอธิกรณ   เปนไฉน ? 
           กิจท่ีจะตองทําแกพระอาจารย  กิจที่จะตองทําแกพระอุปชฌายะ 
กิจท่ีจะตองทําแกภิกษุเสมออุปชฌายะ    กิจท่ีจะตองทําแกภิกษุผูเสมอพระ 
อาจารย    นีช้ื่อวา    กิจไมเปนอธิกรณ 
           บรรดาอธิกรณนั้น   อธิกรณไมเปนกิจ   เปนไฉน ? 
           วิวาทาธิกรณ  อนวุาทาธิกรณ  อาปตตาธิกรณ  นี้ชื่อวา   อธิกรณ 
ไมเปนกิจ  
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           บรรดาอธิกรณนั้น    อธิกรณที่เปนอธิกรณดวยเปนกิจดวย     เปน 
ไฉน ?    กิจจาธิกรณ    เปนอธิกรณดวย    เปนกิจดวย. 
                     วิวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ  ๒  อยาง   
           [๖๗๒]  วิวาทาธิกรณยอมระงับดวยสมถะเทาไร  ? 
           วิวาทาธิกรณ     ยอมระงับดวยสมถะ  ๒  คือ     สัมมุขาวินัย  ๑ 
เยภุยยสิกา ๑   บางทีวิวาทาธิกรณไมอาศัยสมถะอยางหนึ่ง   คือ   เยภุยยสกิา 
พึงระงับดวยสมถะอยางเดียว    คือสัมมุขาวินัย    บางทีพึงตกลงกันได   สม 
จริงดังท่ีตรัสไววา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้    ยอมวิวาท 
กันวา 
           ๑.  นี้เปนธรรม   นีไ้มเปนธรรม 
           ๒.  นีเ้ปนวินัย    นีไ้มเปนวินัย 
           ๓   นีพ้ระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว     นี้พระตถาคตเจาไมไดตรัส 
ภาษิตไว 
           ๔.  นีพ้ระตถาคตเจาทรงประพฤติมา    นี้พระตถาคตเจาไมไดทรง 
ประพฤติมา 
           ๕.  นีพ้ระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว     นี้พระตถาคตเจาไมไดทรง 
บัญญัติไว 
           ๖.  นี้เปนอาบัติ    นี้ไมเปนอาบัติ 
           ๗.  นีเ้ปนอาบัติเบา    นี้เปนอาบัติหนัก  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 575 

           ๘.  นีเ้ปนอาบัติมีสวนเหลือ   นี้เปนอาบัติไมมีสวนเหลือ 
           ๙.  นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ   นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หากภิกษุพวกน้ันสามารถระงับอธิกรณนั้นได 
นี้เรียกวา    อธิกรณระงับแลว    ระงับดวยอะไร?   ดวยสัมมุขาวินัย     ใน 
สัมมุขาวินัยนั้น    มีอะไรบาง ?    มีความพรอมหนาสงฆ  ความพรอมหนา 
ธรรม    ความพรอมหนาวินัย     ความพรอมหนาบุคคล 
           ก็ความพรอมหนาสงฆ     ในสมัมุขาวินัยนั้นอยางไร ?   คือ   ภิกษุผู 
เขากรรมมีจํานวนเทาไร ?  ภิกษุเหลาน้ันมาประชุมกัน   นําฉันทะของผูควร 
ฉันทะมา    ผูอยูพรอมหนากันไมคัดคาน   นี้ชื่อวา   ความพรอมหนาสงฆ 
ในสัมมุขาวินัยนั้น 
           ก็ความพรอมหนาธรรม    ความพรอมหนาวินัย  ในสัมมุขาวินัยนั้น 
อยางไร?  คือ  อธิกรณนัน้ระงับโดยธรรม  โดยวินยั   และโดยสัตถุศาสน 
ใด    นีช้ื่อวาความพรอมหนาธรรม    ความพรอมหนาวินัย    ในสัมมุขา 
วินัยนั้น 
           ก็ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร?  คือ  โจทกและ 
จําเลยท้ังสอง    เปนคูตอสูในคดีอยูพรอมหนากัน    นี้ชื่อวา   ความพรอม 
หนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     หากอธิกรณระงับอยางนี้     ผูทํารื้อฟนเปน 
ปาจิตตียที่รื้อฟน   ผูใหฉันทะติเตียน   เปนปาจิตตียที่ติเตียน 
           [๖๗๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถาภิกษุเหลาน้ันไมสามารถระงับ 
อธิกรณนั้นในอาวาสน้ันได   พวกเธอพึงไปสูอาวาสที่มีภิกษุมากกวา  หาก  
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พวกเธอกําลังไปสูอาวาสน้ัน     สามารถระงับอธิกรณไดในระหวางทาง   นี้ 
เรียกวา     อธิกรณระงับแลว     ระงับดวยอะไร     ดวยสัมมุขาวินัย     ใน 
สัมมุขาวินัยนั้น   มีอะไรบาง?    มีความพรอมหนาสงฆ    ความพรอมหนา 
ธรรม   ความพรอมหนาวินัย   ความพรอมหนาบุคคล 
           ก็ความพรอมหนาสงฆ    ในสมัมุขาวินัยนั้นอยางไร ?    คือ  ภิกษุ 
ผูเขากรรมมีจํานวนเทาไร    ภิกษุเหลาน้ันมาประชุมกัน     นําฉันทะของผู 
ควรฉันทะมา    ผูอยูพรอมหนากันไมคัดคาน   นี้ชือ่วา    ความพรอมหนา 
สงฆ   ในสัมมุขาวินัยนั้น 
           ก็ความพรอมหนาธรรม    ความพรอมหนาวินัย    ในสมัมุขาวินัยนั้น 
อยางไร ? คือ  อธิกรณนัน้ระงับโดยธรรม  โดยวินยั  และโดยสตัถุศาสน 
ใด    นีช้ื่อวา   ความพรอมหนาธรรม   ความพรอมหนาวินัย    ในสัมมุขา 
วินัยนั้น 
           ก็ความพรอมหนาบุคคล    ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร ?    คือโจทก 
และจําเลยท้ังสอง    เปนคูตอสูในคดีอยูพรอมหนากัน      นี้ชื่อวา    ความ 
พรอมหนาบุคคล    ในสมัมุขาวินัยนี้ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาอธิกรณระงับอยางนี้     ผูทํารือ้ฟน    เปน 
ปาจิตตียที่รื้อฟน    ผูใหฉันทะติเตียน   เปนปาจิตตียที่ติเตียน.  
           [๖๗๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ถาภิกษุเหลาน้ัน  กําลังไปสูอาวาสน้ัน 
ไมสามารถระงับอธิกรณนั้น ในระหวางทางได   พวกเธอไปถึงอาวาสน้ัน 
แลว   พึงกลาวกะภิกษุเจาถิ่นวา   ทานท้ังหลาย   อธิกรณนี้เกิดแลวอยางนี้   
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บังเกิดแลวอยางนี้     ขอโอกาสทานท้ังหลายจงระงับอธิกรณนี้โดยธรรม 
โดยวินัย    และโดยสัตถศุาสน    ตามวิถีทางท่ีอธิกรณนี้จะพึงระงับดวยดี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาพวกภิกษุเจาถิ่นเปนผูแกกวา    พวกภิกษุ 
อาคันตุกะออนกวา    พวกเธอพึงกลาวกะภิกษุอาคันตุกะวา   ทานท้ังหลาย  
ขอนิมนตทานทั้งหลายจงรวมอยู  ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง    สกัครูหน่ึง 
ตลอดเวลาท่ีพวกขาพเจาจะปรึกษากัน    แตถาพวกภิกษุเจาถิ่นเปนผูออน 
กวา    พวกภิกษุอาคันตุกะแกกวา    พวกเธอพึงกลาวกะภิกษุอาคันตุกะวา 
ทานท้ังหลาย    ถาเชนนั้นขอทานท้ังหลายจงอยู  ณ  ที่นี้สักครูหน่ึงจนกวา 
พวกขาพเจาจะปรึกษากัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาพวกภิกษุเจาถิ่นกําลังปรึกษา    คิดกันอยาง 
นี้วา    พวกเราไมสามารถระงับอธิกรณนี้โดยธรรม    โดยวินัย    และโดย 
สัตถุศาสน   พวกเธอไมพึงรับอธิกรณนั้นไว   แตถากําลังปรึกษา   คิดกัน 
อยางนี้วา    พวกเรา    สามารถระงับอธิกรณนี้ไดโดยธรรม    โดยวินัย 
และโดยสัตถุศาสน    พวกเธอพึงกลาวกะพวกภิกษุอาคันตุกะวา    ทานทั้ง 
หลาย    ถาพวกทานจักแจงอธิกรณนี้ตามท่ีเกิดแลว    ตามท่ีอุบัติแลวแก 
พวกเรา  เหมือนอยางพวกเราจักระงับอธิกรณนี้โดยธรรม  โดยวินัย  และ 
โดยสัตถุศาสนฉันใด    อธิกรณนี้จักระงับดวยดีฉันนั้น    อยางนี้พวกเราจึง 
จักรับอธิกรณนี้  หากพวกทานจักไมแจงอธิกรณนี้ตามท่ีเกิดแลว     ตามท่ี 
อุบัติแลวแกพวกเรา    เหมือนอยางพวกเราจักระงับอธิกรณนี้โดยธรรม 
โดยวินัย   และโดยสัตถศุาสน  ฉันใด  อธิกรณนีจั้กไมระงับดวยดี  ฉันนั้น 
พวกเราจักไมรับอธิกรณนี้   
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกภิกษุเจาถิ่นพึงรอบตอบอยางนี้    แลวรับ 
อธิกรณนั้น ไว   พวกภิกษุอาคันตุกะนั้น     พึงกลาวกะพวกภิกษุเจาถิ่นวา 
พวกขาพเจาจักแจงอธิกรณนี้ตามท่ีเกิดแลว     ตามท่ีอุบัติแลว    แกทานท้ัง 
หลาย    ถาทานสามารถระงับอธิกรณนี้โดยธรรม    โดยวินัย    และโดย 
สัตถุศาสน    ระหวางเวลาเทาน้ีได    อธิกรณจักระงับ ดวยดีเชนวานั้นอยาง 
นี้    พวกขาพเจาจักมอบอธิกรณแกทานท้ังหลาย    พวกทานทั้งหลายไม 
สามารถระงับอธิกรณนี้โดยธรรม   โดยวินัย  และโดยสัตถุศาสน  ระหวาง 
เวลาเทาน้ีได  อธิกรณจักไมระงับดวยดีเชนวานั้น  พวกขาพเจาจักไมมอบ 
อธิกรณนี้แกทานท้ังหลาย  พวกขาพเจาน้ีแหละจักเปนเจาของอธิกรณนี้ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกภิกษุอาคันตุกะพึงรอบคอบอยางนี้    แลว 
จึงมอบอธิกรณแกพวกภิกษุเจาถิ่น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาภิกษุเหลาน้ันสามารถระงับอธิกรณนั้นได 
นี้เรียกวา    อธิกรณระงับดีแลว   ระงับดวยอะไร ?  ดวยสัมมุขาวินัย   ใน 
สัมมุขาวินัยนั้น   มีอะไรบาง ?   มีความพรอมหนาสงฆ   ความพรอมหนา 
ธรรม   ความพรอมหนาวินัย    ความพรอมหนาบุคคล.... 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาอธิกรณระงับแลวอยางนี้     ผูทํารื้อฟน 
เปนปาจิตตียที่รื้อฟน   ผูใหฉันทะติเตียน    เปนปาจิตตียที่ติเตียน. 
                                       อุพพาหิกวิธี 
           [๖๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถาเมื่อภิกษุเหลาน้ันวินิจฉัยอธิกรณ 
นั้นอยู    มีเสยีงเซ็งแซเกิดข้ึนและไมทราบความแหงถอยคําท่ีกลาวแลวน้ัน  
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เราอนุญาตใหระงับอธิกรณเห็นปานน้ีดวยอุพพาหิกวิธี    ภิกษุผูประกอบ 
ดวยองคคุณ  ๑๐ ประการ    สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกวิธี 
                                  องคคุณ  ๑๐  ประการ 
           ๑.   เปนผูมีศีล    สํารวมในปาฏิโมกขสังวร    ถึงพรอมดวยอาจาระ 
และโคจร    มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กนอย    สมาทานศึกษาอยู 
ในสิกขาบทท้ังหลาย 
           ๒.   เปนพหูสูตร   ทรงสุตะ   สัง่สมสุตะ   ธรรมเหลาน้ันใดไพเราะ 
ในเบื้องตน  ทามกลาง   และที่สุด   ยอมสรรเสริญพรหมจรรยอันบริสุทธิ์  
บริบูรณสิ้นเชิง    พรอมทั้งอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ    ธรรมท้ังหลายเห็น 
ปานน้ัน    ยอมเปนอันเธอสดับมาก    ทรงไว    สั่งสมดวยวาจา    เขาไป 
เพงดวยใจ    แทงตลอดดีแลวดวยทิฏฐิ 
           ๓.  จําปาติโมกขทั้งสองไดดีโดยพิศดาร  จําแนกดี  สวดดี  วินิจฉัย  
ถูกตองโดยสูตร   โดยอนุพยัญชนะ 
           ๔.  เปนผูต้ังม่ันในพระวินัย    ไมคลอนแคลน 
           ๕.  เปนผูอาจชี้แจงใหคูตอสูในอธิกรณยินยอม    เขาใจ   เพงเห็น 
เลื่อมใส  
           ๖.  เปนผูฉลาดเพ่ือยังอธิกรณอันเกิดข้ึนใหระงับ 
           ๗.  รูอธิกรณ 
           ๘.  รูเหตุเกิดอธิกรณ 
           ๙.  รูความระงับแหงอธิกรณ 
        ๑๐.  รูทางระงับอธิกรณ  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค 
คุณ  ๑๐  นี้    ดวยอุพพาหิกวิธี. 
           [๖๗๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล    สงฆพึงสมมติอยางนี้    พึง 
ขอรองภิกษุกอน   ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆ 
ทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา    วาดงัน้ี:- 
                                    กรรมวาจาสมมติ 
                       ทานเจาขา     ขอสงฆจงฟงขาพเจา   เมื่อพวกเรา 
           วินิจฉัยอธิกรณนีอ้ยู    มีเสียงเซ็งแซเกิดขึ้นและไมทราบ 
           อรรถ  แหงถอยคําท่ีกลาวแลวน้ัน     ถาความพรอมพรัง่ของ 
           สงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ดวย   มีชื่อนี้ดวย 
           เพ่ือระงับอธิกรณนี้   ดวยอุพพาหิกวิธี    นี้เปนญัตติ 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    เมื่อพวกเรา 
           วินิจฉัยอธิกรณนีอ้ยู   มีเสียงเซ็งแซเกิดขึ้น   และไมทราบ 
           ความแหงถอยคําท่ีกลาวแลวน้ัน   สงฆสมมติภิกษมุีชือ่นี้ 
           ดวย   มีชื่อนี้ดวย   เพ่ือระงับอธิกรณนี้   ดวยอุพพาหิกวิธี 
           การสมมตภิกษมุีชือ่นี้ดวย  มีชือ่นี้ดวย  เพ่ือระงับอธิกรณ 
           นี้   ดวยอุพพาหิกวิธี    ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึง 
           เปนผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด 
                       ภิกษมุีชื่อนี้ดวย   มีชื่อนี้ดวย   อันสงฆสมมติแลว 
           เพ่ือระงับอธิกรณนี้  ดวยอุพพาหิกวิธี  ชอบแกสงฆ  เหตุ 
           นั้นจงึน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไว  อยางน้ี. 
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           [๖๗๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาภิกษุเหลาน้ันสามารถระงับ 
อธิกรณนั้น    ดวยอุพพาหิกวิธี    นี้เรยีกวา    อธิกรณระงับแลว    ระงับ 
ดวยอะไร ?    ดวยสัมมุขาวินัย    ในสมัมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง?    มีความ 
พรอมหนาธรรม   ความพรอมหนาวินัย   ความพรอมหนาบุคคล.... 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาอธิกรณระงับแลวอยางนี้     ผูทํารื้อฟน 
เปนปาจิตตียที่รื้อฟน. 
           [๖๗๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ถาเมื่อภิกษุเหลาน้ันวินิจฉัยอธิกรณ 
นั้นอยูในบรษัิทนั้นพึงมีภิกษุธรรมกถึก    เธอจําสูตรไมไดเลย    จําวิภังค 
แหงสูตรก็ไมได     เธอไมไดสังเกตใจความ    ยอมคานใจความตามเคา 
พยัญชนะ    ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหภิกษุเหลานั้นทราบ 
ดวยคณะญัตติ   วาดังน้ี:- 
                                 กรรมวาจาคณะญัตติ 
                       ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา  ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี ้
           เปนธรรมกถึก       เธอจําสูตรไมไดเลย   จําวิภังคแหงสูตรก็ 
           ไมได   เธอไมไดสงัเกตใจความ  ยอมคานใจความตาม 
           เคาพยัญชนะ   ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ี 
           แลว    พวกเราพึงขับภิกษุมีชื่อนี้ใหออกไป  แลวท่ีเหลือ 
           พึงระงับอธิกรณนี ้
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาภิกษุเหลาน้ันขับภิกษุนั้นออกไปแลว 
สามารถระงับอธิกรณนั้นได   นี้เรียกวา   อธิกรณระงับแลว   ระงับดวย  
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อะไร ?    ดวยสัมมุขาวินัย    ในสัมมขุาวินัยนั้นมีอะไรบาง ?  มีความพรอม 
หนาธรรม    ความพรอมหนาวินัย    ความพรอมหนาบุคคล.... 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้     ผูทํารื้อฟน 
เปนปาจิตตียที่รื้อฟน. 
           [๖๗๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาเมื่อภิกษุเหลาน้ันวินิจฉัยอธิกรณ 
นั้นอยู    ในบริษัทนั้นพึงมีภิกษุธรรมกถึก    เธอจําสูตรได    แตจําวิภังค 
แหงสูตรไมไดเลย    เธอไมสังเกตใจความ    ยอมคานใจความตามเคา 
พยัญชนะ    ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหภิกษุเหลานั้นทราบ 
ดวยคณะญัตติ   วาดังน้ี  :- 

                                กรรมวาจาคณะญัตติ 
                       ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา   ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี ้
           เปนธรรมกถึก     เธอจําสูตรได   แตจําวิภังคแหงสูตรไมได 
           เลย   เธอไมสังเกตใจความ   ยอมคานใจความตามเคา 
           พยัญชนะ    ถาความพรอมพรัง่ของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว 
           พวกเราพึงขับภิกษุชื่อนี้ใหออกไป  แลวท่ีเหลือพึงระงับ 
           อธิกรณนี้ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาภิกษุเหลาน้ันขับภิกษุนั้นออกไปแลว 
สามารถระงับอธิกรณนั้นได   นี้เรียกวา อธิกรณระงับแลว  ระงับดวยอะไร ? 
ดวยสัมมุขาวินัย   ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง ?  มีความพรอมหนาธรรม 
ความพรอมหนาวินัย    ความพรอมหนาบุคคล.....  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้     ผูทํารื้อฟน 
เปนปาจิตตียที่รื้อฟน. 
           [๖๘๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาภิกษุเหลานั้น ไมสามารถระงับ 
อธิกรณนั้น    ดวยอุพพาหิกวิธี   พวกเธอพึงมอบอธิกรณนั้นแกสงฆวา 
ทานเจาขา    พวกขาพเจาไมสามารถระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธี    ขอ 
สงฆนั่นแหละจงระงับอธิกรณนี้  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาต   ใหระงับอธิกรณเห็นปานน้ีดวย 
เยภุยยสิกา  พึงสมมติภิกษุผูประกอบดวยองคคุณ ๕   ใหเปนผูใหจับสลาก 
คือ 
           ๑.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ 
           ๒.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง 
           ๓.  ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย 
           ๔.   ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว   และ 
           ๕.   พึงรูจักสลากท่ีจับแลวและยังไมจับ. 
           ก็แล    สงฆพึงสมมติอยางนี้    พึงขอรองภิกษุกอน    ครั้นแลวภิกษุ 
ผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา 
วาดังน้ี :- 
                                      กรรมวาจาสมมติ 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ถาความพรอม 
           พรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงสมมติภิกษมุีชื่อนี้   ใหเปน 
           ผูใหจบัสลาก   นี้เปนญัตติ  
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                       ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  สงฆสมมติ 
           ภิกษมุีชื่อนี้  ใหเปนผูจับสลาก  การสมมติภิกษุมีชื่อนี ้
           ใหเปนผูใหจับสลาก  ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปน 
           ผูนิ่ง   ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
                       ภิกษมุีชื่อนี้อันสงฆสมมติแลว  ใหเปนผูใหจับ 
           สลาก     ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึงน่ิง    ขาพเจาทรงความ 
           นี้ไว   อยางน้ี. 
           ภิกษุผูใหจับสลากนั้น    พึงใหภิกษุทั้งหลายจับสลาก    ภิกษุพวก 
ธรรมวาทีมากกวา   ยอมกลาวฉันใด   พึงระงับอธิกรณนั้น   ฉันนั้น   นี ้
เรียกวา    อธิกรณระงับแลว    ระงับดวยอะไร?   ดวยสัมมุขาวินัย     และ 
เยภุยยสิกา  ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง?  มีความพรอมหนาสงฆ  ความ 
พรอมหนาธรรม   ความพรอมหนาวินัย  ความพรอมหนาบุคคล 
           ก็ความพรอมหนาสงฆ  ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร ?  คือ  ภิกษุผูเขา 
กรรมมีจํานวนเทาไร ?   ภิกษุเหลาน้ันมาประชุมกัน   นําฉันทะของผูควร  
ฉันทะมา   ผูอยูพรอมหนากันไมคัดคาน   นี้ชื่อวา   ความพรอมหนาสงฆ 
ในสัมมุขาวินัยนั้น 
           ก็ความพรอมหนาธรรม    ความพรอมหนาวินัย   ในสัมมุขาวินัย 
นั้นอยางไร ?   คือ   อธิกรณนั้นระงับโดยธรรม    โดยวินัย    และโดย  
สัตถุศาสนใด  นีช้ื่อวา  ความพรอมหนาธรรม  ความพรอมหนาวินัย 
ในสัมมุขาวินัยนั้น  
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           ก็ความพรอมหนาบุคคล    ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร ?   คือโจทก 
และจําเลยท้ังสอง    เปนคูตอสูในคดีอยูพรอมหนากัน   นีช้ื่อวาความพรอม 
หนาบุคคล   ในสัมมุขาวินัยนั้น 
           ก็ในเยภุยยสิกาน้ันมีอะไรบาง?  มีกิริยา  ความกระทํา  ความเขาไป 
ความเขาไปเฉพาะ    ความรับรอง    ความไมคัดคานกรรมในเยภุยยสิกาอัน 
ใด   นี้มีในเยภุยยสิกาน้ัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หากอธิกรณระงับอยางนี้     ผูทํารื้อฟนเปน 
ปาจิตตียที่รื้อฟน   ผูใหฉันทะติเตียน    เปนปาจิตตียที่ติเตียน. 
                                    วิธจีับสลาก  ๓  วิธ ี
           [๖๘๑]    โดยสมัยนั้นแล     อธิกรณเกิดแลวอยางนี้     อุบัติแลว 
อยางนี้    ในพระนครสาวัตถี     ภิกษุเหลาน้ันจึงไมพอใจดวยการระงับ 
อธิกรณของสงฆ    ในพระนครสาวัตถี    ไดทราบขาววา    ในอาวาสโนน 
มีพระเถระอยูหลายรูป    เปนผูคงแกเรียน    ชํานาญในคัมภีร    ทรงธรรม 
ทรงวินัย    ทรงมาติกา    ฉลาด    เฉียบแหลม    มปีญญา   เปนลัชชี   ม ี
ความรังเกียจ    ใครตอสิกขา    หากพระเถระเหลาน้ันพึงระงับอธิกรณนี้  
โดยธรรม   โดยวินัย    และโดยสัตถุศาสน    อยางนี้อธิกรณนี้พึงระงับดวย 
ดี    จึงไปสูอาวาสน้ัน    แลวเรียนกะพระเถระพวกน้ันวา    ทานเจาขา 
อธิกรณนี้เกิดแลวอยางนี้     อุบัติแลวอยางนี้     ขอโอกาส      ขอรับ    ขอ 
พระเถระทั้งหลายจงระงับอธิกรณนี้     โดยธรรม    โดยวินัย    และโดย  
สัตถุศาสน   ตามวิถีทางท่ีอธิกรณนี้พึงระงับดวยดี  
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           จึงพระเถระพวกน้ันชวยระงับอธิกรณนั้นแลว    เหมือนอยางที่สงฆ 
ในพระนครสาวัตถีระงับแลว     ตามวิธีที่ระงับดวยดีแลวฉะนั้น    ครั้งน้ัน 
ภิกษุผูไมยินดี    ไมพอใจดวยการระงับอธิกรณของสงฆในพระนครสาวัตถ ี
นั้น   ไมพอใจดวยการระงับ อธิกรณของพระเถระมากรูป   ไดทราบขาววา 
ในอาวาสโนน     มีพระเถระอยู ๓ รปู.....     มีพระเถระอยู ๒ รูป....... 
พระเถระอยูรูปเดียว    เปนผูคงแกเรียน    ชํานาญในคัมภีร    ทรงธรรม 
ทรงวินัย    ทรงมาติกา   ฉลาด    เฉียบแหลม    มีปญญา    เปนลัชชี    ม ี
ความรังเกียจ    ใครตอสิกขา    หากพระเถระน้ันพึงระงับอธิกรณนี้โดย 
ธรรม    โดยวินัย     และโดยสัตถุศาสน   อยางนี้    อธิกรณนีพึ้งระงับดวย 
ดี   จึงไปสูอาวาสน้ัน   แลวเรียนกะพระเถระนั้นวา   ทานขอรับ   อธิกรณ 
นี้เกิดแลวอยางนี้    อุบัติแลวอยางนี้    ขอโอกาส    ขอรับ    ขอพระเถระ 
จงระงับอธิกรณนี้     โดยธรรม    โดยวินัย    และโดยสัตถุศาสน    ตามวิถ ี
ทางที่อธิกรณนี้จะพึงระงับดวยดี 
           พระเถระนั้นจึงชวยระงับอธิกรณนั้นแลว    เหมือนอยางที่สงฆใน 
พระนครสาวัตถีระงับแลว    เหมือนอยางที่พระเถระมากรูประงับแลว 
เหมือนอยางท่ีพระเถระ  ๓ รูประงับแลว    และเหมือนอยางที่พระเถระ  ๒ รูป 
ระงับแลว  ตามวิธีที่ระงับดวยดีแลว    ฉะน้ัน 
           ครั้งน้ันภิกษุผูที่ไมพอใจดวยการระงับอธิกรณของสงฆในพระนคร 
สาวัตถี    ไมพอใจดวยการระงับอธิกรณของพระเถระมากรูป    ไมพอใจ 
ดวยการระงับอธิกรณของพระเถระ  ๓  รูป    ไมพอใจดวยการระงับอธิกรณ  
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ของพระเถระ ๒ รูป    ไมพอใจดวยการระงับอธิกรณของพระเถระรูปเดียว 
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค 
เจา ๆ    ตรัสวา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อธิกรณที่พิจารณาแลวน้ันเปนอันสงบระงับดี 
แลว    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตวิธีจับสลาก ๓ อยู     คือ    ปก 
ปด  ๑    กระซิบบอก  ๑    เปดเผย ๑    ตามความยินยอมของภิกษุพวกน้ัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็วิธีจับสลากปกปด   เปนไฉน? 
           ภิกษุผูใหจับสลากนั้น    พึงทาํสลากใหมีสี    และไมมีสี    แลวเขา 
ไปหาภิกษุทีละรูป ๆ    แลวแนะนําอยางน้ีวา    นีส้ลากของผูกลาวอยางนี้  
นี้สลากของผูกลาวอยางนี้    ทานจงจับสลากท่ีชอบใจ   เมื่อภิกษุนั้นจับแลว 
พึงแนะนําวา    ทานอยาแสดงแกใคร ๆ    ถารูวาอธรรมวาทีมากกวา    พึง 
บอกวา    สลากจับไมดี    แลวใหจับใหม    ถารูวาธรรมวาทีมากกวา   พึง 
ประกาศวา    สลากจับดีแลว    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     วิธีจับสลากปกปด 
เปนอยางนี้แหละ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็วิธีจับสลากกระซิบบอก   เปนไฉน? 
           ภิกษุผูใหจับสลากนั้น    พึงกระซิบบอกท่ีใกลหูของภิกษุแตละรูป  ๆ 
วา     นี้สลากของผูกลาวอยางนี้      นีส้ลากของผูกลาวอยางนี้     ทานจงจับ 
สลากที่ชอบใจ    เมื่อภิกษุนั้นจับแลว    พึงแนะนําวา    ทานอยาบอกแก 
ใคร ๆ   ถารูวา   อธรรมวาทีมากกวา   พึงบอกวา    สลากจับไมดี    แลว 
ใหจับ ใหม    ถารูวาธรรมวาทีมากกวา    พึงประกาศวา    สลากจับดีแลว  
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    วิธีจับสลากกระซิบบอกเปนอยางนี้แหละ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็วิธีจับสลากเปดเผย    เปนไฉน ? 
           ถารูวาธรรมวาทีมากกวา    พึงใหจับสลากเปดเผย    อยางแจมแจง 
วิธีจับสลากเปดเผยเปนอยางนี้แหละ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    วิธีจับสลาก  ๓ อยางนี้แล. 
                    อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ  ๔  อยาง 
           [๖๘๒]  อนุวาทาธิกรณยอมระงับดวยสมถะอยางไร? 
           อนุวาทาธิกรณยอมระงับดวยสมถะ  ๔  อยาง    คือ    สัมมุขาวินัย  ๑ 
สติวินัย  ๑    อมูฬหวินัย  ๑    ตัสสปาปยสิกา  ๑ 
           [๖๘๓]    บางทีอนุวาทาธิกรณ   ไมอาศัยสมถะ ๒ อยาง    คือ 
อมูฬหวินัย  ๑    ตัสสปาปยสิกา ๑    ระงับดวยสมถะ  ๒  อยาง   คือ   สัม 
มุขาวินัย  ๑    สติวินัย   ๑     บางทีพึงตกลงกันได   สมจริงดังท่ีตรัสไววา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้   โจทภิกษุดวยศีลวิบัติ  
อันไมมีมูล     สงฆพึงใหสติวินัยแกภิกษุนั้น    ผูถงึความไพบูลยแหงสติ 
อยูแลว    ก็แล    สงฆพึงใหสติวินัยอยางนี้  :- 
                                         วิธีใหสติวินยั 
          ภิกษุนัน้พึงเขาไปหาสงฆ   หมผาอุตราสงคเฉวียงบา   ไหวเทาภิกษุ 
ผูแกกวา    นัง่กระโหยงประคองอัญชลี    แลวกลาวคําขอ    วาดังน้ี:-  
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                                      คําขอสติวินัย 
                       ทานเจาขา  ภิกษุทั้งหลายยอมโจทขาพเจาดวยศีล 
           วิบัติ  อันไมมีมูล  ทานเจาขา  ขาพเจาน้ันถึงความไพบูลย 
           แหงสติแลว  ขอสติวินัยกะสงฆ 
                       พึงขอแมครั้งท่ีสอง   พึงขอแมครั้งที่สาม. 
           [๖๘๔]  ภิกษุผูฉลาด     ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวย 
ญัตติจตุตถกรรมวาจา   วาดังน้ี:- 
                                กรรมวาจาใหสติวินัย 
                       ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุทั้งหลาย 
           ยอมโจทภิกษุมีชื่อนี้  ดวยศีลวบิัติอันไมมีมลู  เธอถึงความ 
           ไพบูลยแหงสติแลว   ขอสติวนิัยกะสงฆ   ถาความพรอม 
           พรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงใหสติวินัยแกภิกษุมีชื่อนี ้
           ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว  นี้เปนญัตติ 
                       ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุทั้งหลาย 
           ยอมโจทภิกษุมีชื่อนี้  ดวยศีลวบิัติอันไมมีมลู  เธอถึงความ 
           ไพบูลยแหงสติแลว  ขอสติวินัยกะสงฆ  สงฆใหสติวนิัย 
           แกภิกษุมีชื่อนี ้ ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว  การให 
           สติวินัยแกภิกษุมชีื่อนี้  ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว 
           ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทาน 
           ผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด  
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                       ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งท่ีสอง....... 
                       ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งท่ีสาม....... 
                       สติวินัยอันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี ้ ผูถึงความ 
           ไพบูลยแหงสติแลว  ชอบแกสงฆ  เหตุนัน้จึงน่ิง  ขาพเจา 
           ทรงความน้ีไว   อยางน้ี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เรียกวา    อธิกรณระงับแลว     ระงับดวย 
อะไร?    ดวยสัมมุขาวินัยกับสติวินัย    ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง?    มี 
ความพรอมหนาสงฆ    ความพรอมหนาธรรม    ความพรอมหนาวินัย  
ความพรอมหนาบุคคล.... 
           ก็ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร?   คือ  โจทกและ 
จําเลยท้ังสองอยูพรอมหนากัน    นี้ชือ่วา   ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขา 
วินัยนั้น 
           ในสติวินัยนั้นมีอะไรบาง ?   มีกิริยา    ความกระทํา    ความเขาไป 
ความเขาไปเฉพาะ     ความรับรอง    ความไมคัดคานกรรม    คือสติวินัย  
อันใด   นี้มีในสติวินัยนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้     ผูทํารื้อฟน 
เปนปาจิตตียที่รื้อฟน   ผูใหฉันทะติเตียน  เปนปาจิตตียที่ติเตียน 
           [๖๘๕]   บางทีอนุวาทาธิกรณไมอาศัยสมถะ  ๒  อยาง  คือ  สติ 
วินัย  ๑  ตัสสปาปยสิกา  ๑  พึงระงับดวยสมถะ  ๒  อยาง  สมัมุขาวินัย  ๑ 
อมูฬหวินัย  ๑   บางทีพึงตกลงกันได   สมจริงดังท่ีตรัสไววา  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    วิกลจริต     มีจิต 
แปรปรวน    ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก    ทั้งท่ี 
กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย   ภิกษุทั้งหลายยอมโจทเธอดวยอาบัติ 
ที่เธอวิกลจริต     มีจิตแปรปรวน    ประพฤติละเมิดตองแลววา    ทานตอง 
อาบัติแลว    จงระลึกอาบัติเห็นปานน้ี    เธอกลาวอยางนี้วา   ทานท้ังหลาย 
ขาพเจาวิกลจริต    มีจิตแปรปรวน    ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแก 
สมณะเปนอันมาก     ทั้งท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย     ขาพเจา 
ระลึกอาบัตินั้นไมได    ขาพเจาหลงไดทําสิ่งน้ีแลว    ภิกษุทัง้หลายผูอันเธอ 
กลาวอยูแมอยางนั้น     กย็ังโจทเธออยูตามเดิมวา   ทานตองอาบัติแลว   จง 
ระลึกอาบัติเห็นปานน้ี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆพึงใหอมูฬหวินัยแกภิกษุนั้น   ผูหายหลง 
แลว    ก็แล    สงฆพึงใหอมูฬหวินัยอยางนี้    ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาสงฆ 
หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ไหวเทาภิกษุผูแกกวา    นั่งกระโหยงประคอง 
อัญชล ี   แลวกลาวคําขอ   วาดังน้ี:- 
                                     คําขออมูฬหวนิัย 
                       ทานเจาขา      ขาพเจาวิกลจริต    มีจติแปรปรวน 
           ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก    ทั้ง 
           ที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย    ภิกษุทั้งหลาย 
           โจทขาพเจา  ดวยอาบัติที่ขาพเจาวิกลจริต  มีจิตแปรปรวน 
           ประพฤติละเมิดตองแลววา   ทานตองอาบัติแลว  จงระลึก  
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           อาบัติเห็นปานนี้  ขาพเจากลาวกะภิกษุพวกน้ันอยางน้ีวา 
           ทานท้ังหลาย  ขาพเจาวิกลจริต  มีจิตแปรปรวน  ได 
           ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก  ทั้งท่ี 
           กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย  ขาพเจาระลึก 
           อาบัตินั้นไมได  ขาพเจาหลงไดทําส่ิงน้ีแลว  ภิกษุทั้ง 
           หลายผูอันขาพเจากลาวอยูแมอยางน้ัน  ก็ยังโจทขาพเจา 
           อยูตามเดิมวา  ทานตองอาบัติแลว  ระลึกอาบัติเห็น 
           ปานน้ี  ทานเจาขา  ขาพเจาน้ันหายหลงแลว  ขออมูฬห- 
           วินัยกะสงฆ 
                  พึงขอแมครัง้ท่ีสอง  พึงขอแมครั้งท่ีสาม. 
           [๖๘๖]   ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบ 
ดวยญัตติจตุตถกรรมกรรมวาจาวา   ดังน้ี:- 
                                กรรมวาจาใหอมฬูหวินัย 
                       ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุมีชื่อนี ้
           รูปน้ี  วิกลจริต  มจีิตแปรปรวน  ไดประพฤติละเมิดกิจ 
           อันไมควรแกสมณะเปนอันมาก  ทั้งท่ีกลาวดวยวาจาและ 
           พยายามทําดวยกาย  ภิกษุทั้งหลายโจทเธอดวยอาบัติที่เธอ 
           วิกลจริต  มีจิตแปรปรวน  ไดประพฤติละเมิดตองแลววา 
           ทานตองอาบัติแลว  จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้  เธอกลาว  
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อยางน้ีวา  ทานท้ังหลาย  ขาพเจาวิกลจริต  มีจิตแปร 
ปรวน   ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอัน 
มาก   ทั้งท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย    ขาพเจา 
ระลึกอาบัตินั้นไมได   ขาพเจาหลงไดทําส่ิงน้ีแลว   ภิกษ ุ
ทั้งหลาย   ผูอันเธอกลาวอยูแมอยางน้ัน    ก็ยังโจทเธออยู 
ตามเดิมวา  ทานตองอาบัติแลว  จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ 
เธอหายหลงแลว   ขออมฬูหวินัยกะสงฆ    ถาความพรอม 
พรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงใหอมูฬหวินัยแกภิกษุมีชื่อ 
นี้   ผูหายหลงแลว   นิเปนญัตติ 
           ทานเจาขา   ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษมุชีื่อนี้ 
รูปน้ี   วิกลจริต   มีจิตแปรปรวน   ไดประพฤติละเมิดกิจ 
อัน ไมควรแกสมณะเปนอันมาก    ทั้งท่ีกลาวดวยวาจาและ 
พยายามทําดวยกาย   ภิกษุทั้งหลายโจทเธอดวยอาบัติที่เธอ 
วิกลจริต  มจีิตแปรปรวน  ประพฤติละเมิดตองแลววา 
ทาตองอาบัติแลว  จงระลกึอาบัติเห็นปานนี้  เธอกลาว 
อยางน้ีวา   ทานท้ังหลาย  ขาพเจาวิกลจริต  มีจิตแปร 
ปรวน   ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอัน 
มาก  ทั้งท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย  ขาพเจา 
ระลึกอาบัตินั้นไมได  ขาพเจาหลงไดทําส่ิงน้ีแลว  ภิกษ ุ
ทั้งหลายผูอันเธอกลาวอยูแมอยางน้ัน  ก็ยังโจทเธออยูตาม 
เดิมวา   ทานตองอาบัติแลว    จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้  
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           เธอหายหลงแลว  ขออมูฬหวนิัยกะสงฆ  สงฆใหอมูฬห- 
           วินัยแกภิกษุมีชื่อนี ้ ผูหายหลงแลว  การใหอมูฬหวินัย 
           แกภิกษุมีชื่อนี ้ ผูหายหลงแลว  ชอบแกทานผูใด  ทาน 
           ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงพูด 
                       ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งท้ีสอง.... 
                       ขาพเจากลาวความน้ี  แมครั้งท่ีสาม..... 
                       อมูฬหวินยัอันสงฆใหแลว   แกภิกษุมีชื่อนี ้ ผูหาย 
           หลงแลว   ชอบแกสงฆ  เหตุนัน้จึงน่ิง  ขาพเจาทรงความ 
           นี้ไว   อยางน้ี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เรียกอธิกรณระงับแลว     ระงับดวยอะไร ? 
ดวยสัมมุขาวินัย   กับอมูฬหวินัย   ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง  มีความ 
พรอมหนาสงฆ   ความพรอมหนาธรรม   ความพรอมหนาวินัย     ความ 
พรอมหนาบุคคล.... 
           ในอมฬูหวินัยนั้น   มีอะไรบาง   มีกิริยา   ความกระทํา  ความ 
เขาไป    ความเขาไปเฉพาะ    ความรับรอง    ความไมคัดคานกรรม    คือ  
อมูฬหวินัยอันใด   นี้มีในอมูฬหวินัยนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้     ผูทํารื้อฟน  
เปนปาจิตตียที่รื้อฟน    ผูใหฉันทะติเตียน   เปนปาจิตตียที่ติเตียน. 
           [๖๘๗]  บางที  อนุวาทาธิกรณไมอาศัยสมถะ ๒ อยาง  คือสติ- 
วินัย  ๑  อมูฬหวินัย  ๑  พึงระงับดวยสมถะ  ๒  อยาง  คือ  สัมมุขาวินัย ๑ 
ตัสสปาปยสิกา  ๑   บางที่พึงตกลงกันได   สมจริงดังท่ีตรัสไววา  
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           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   โจทภิกษุดวยครุกาบัติ 
ในทามกลางสงฆวา  ทานตองครุกาบัติ   คือ   อาบัติปาราชิก   หรืออาบัติ 
ที่ใกลปาราชกิแลว    จงระลึกอาบัติเห็นปานน้ี  
           ภิกษุจําเลยน้ันกลาวอยางนี้วา    ทาน    ขาพเจาระลึกไมไดเลยวา 
ตองครุกาบัติเห็นปานน้ี    คือ    อาบัติปาราชิก   หรืออาบัติใกลปาราชิก 
           ภิกษุผูโจทกนั้น    ยอมคาดค้ันภิกษุจําเลยนั้นนั่นผูเปลื้องตนอยูวา 
เอาเถิด    ทานจงรูดวยดี    ถาทานระลึกไดวาตองครุกาบัติเห็นปานนี้    คือ 
อาบัติปาราชิก    หรืออาบัติที่ใกลปาราชิก 
           ภิกษุจําเลยน้ันกลาวอยางนี้วา    ทาน    ขาพเจาระลึกไมไดวา  ตอง 
ครุกาบัติเห็นปานนี้     คือ    อาบัติปาราชิก   หรืออาบัติใกลปาราชิก   แต 
ระลึกไดวา    ตองอาบัติแมเล็กนอยเห็นปานน้ี 
           ภิกษุผูโจทกนั้น     ยอมคาดค้ันภิกษุจําเลยนั้นนั่นผูเปลื้องตนอยูวา 
เอาเถิด    ทานจงรูดวยดี    ถาทานระลึกไดวา    ตองครุกาบัติเห็นปานน้ี 
คืออาบัติปาราชิก    หรืออาบัติที่ใกลปาราชิก 
           ภิกษุจําเลยน้ันกลาวอยางนี้วา   ทาน    ขาพเจาตองอาบัติเล็กนอยชื่อ 
นี้     ขาพเจาไมถูกถามกป็ฏิญาณ   ขาพเจาตองครุกาบัติเห็นปานน้ี    คือ 
อาบัติปาราชิกหรืออาบัติที่ใกลปาราชกิ    ขาพเจาถูกถามแลวจักไมปฏิญาณ 
หรือ 
           ภิกษุผูโจทกนั้นกลาวอยางนี้วา  ทาน ก็ทานตองอาบัติแมเล็กนอย 
ชื่อน้ี  ทานไมถูกถามแลวจักไมปฏิญาณ  ก็ทานตองครุกาบัติเห็นปานน้ี 
คืออาบัติปาราชิก    หรืออาบัติที่ใกลปาราชิก    ทานไมถูกถามแลวจัก  
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ปฏิญาณหรอื    เอาเถิด    ทานจงรูดวยดี   ถาทานระลึกไดวาตองครุกาบัติ 
เห็นปานน้ี   คือ   อาบัติปาราชิก   หรืออาบัติที่ใกลปาราชิก 
           ภิกษุจําเลยน้ันกลาวอยางนี้วา    ทาน    ขาพเจาระลึกไดวา    ตอง 
ครุกาบัติเห็นปานนี้  คือ  อาบัติปาราชิก  หรืออาบัติที่ใกลปาราชิก คํา 
นั้นขาพเจาพูดเลน   คําน้ันขาพเจาพูดพลอยไป  ขาพเจาระลึกไมไดวา 
ตองครุกาบัติเห็นปานน้ี   คือ  อาบัติปาราชิก  หรืออาบัติที่ใกลปาราชิก 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมน่ันแกภิกษุ 
นั้นแล. 
                             วิธีทําตัสสปาปยสิกากรรม 
           [๖๘๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็แล  สงฆพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม 
อยางนี้   ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ   พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ 
จตุตถกรรมวาจา  วาดังน้ี :- 
                           กรรมวาจาทําตัสสปาปยสิกา 
                       ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุมีชื่อนี ้
           รูปน้ี  ถูกซักถามถึงครุกาบัติในทามกลางสงฆ  ปฏิเสธ 
           แลวปฏิญาณ  ปฏญิาณแลวปฏิเสธ  ใหการกลับไปกลับมา 
           กลาวเท็จทั้งท่ีรู  ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว 
           สงฆพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม  แกภิกษมุชีื่อนี้  นี้เปน 
           ญัตติ  
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                       ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภกิษุมีชื่อนี ้
           รูปน้ี  ถูกซักถามถึงครุกาบัติในทามกลางสงฆ  ปฏิเสธ 
           แลวปฏิญาณ  ปฏญิาณแลวปฏิเสธ  ใหการกลับไปกลับมา 
           กลาวเท็จทั้งท่ีรู  สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษมุีชือ่นี้ 
           การทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุมีชื่อนี ้ ชอบแกทานผู 
           ใด   ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  ทาน 
           ผูนั้นพึงพูด 
                       ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งท่ีสอง... 
                       ขาพเจากลาวความน้ี   แมครั้งท่ีสาม.... 
                       ตัสสปาปยสิกากรรม  อนัสงฆทําแลวแกภิกษุมชีือ่ 
           นี้  ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงน่ิง  ขาพเจาทรงความนี้ไว 
           อยางน้ี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว  ระงับดวยอะไร ? 
ดวยสัมมุขาวินัยกับตัสสปาปยสิกา  ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง ?   มีความ 
พรอมหนาสงฆ   ความพรอมหนาธรรม   ความพรอมหนาวินัย   ความ 
พรอมหนาบุคคล.... 
           ในตัสสปาปยสิกาน้ันมีอะไรบาง ?    มีกิริยา   ความกระทํา    ความ 
เขาไป    ความเขาไปเฉพาะ    ความรับรอง    ความไมคัดคานกรรม    คือ 
ตัสสปาปยสิกาอันใด   นีม้ีในตัสสปาปยสิกาน้ัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้    ผูทํารื้อฟน 
เปนปาจิตตียที่รื้อฟน    ผูใหฉันทะติเตียน   เปนปาจิตติยที่ติเตียน  
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                 อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ  ๓  อยาง 
           [๖๘๙] อาปตตาธิกรณ  ระงับดวยสมณะเทาไร ?  อาปตตาธิกรณ 
ระงับดวยสมถะ ๓ อยาง    คือ   สัมมขุาวินัย  ๑ ปฎิญาณตกรณะ  ๑  ติณวัต 
ถารกะ  ๑. 
           [๖๙๐]  บางที    อาปตตาธิกรณ  ไมอาศัยสมถะอยางหนึ่ง    คือ 
ติณวัตถารกะพึงระงับดวยสมถะ ๒ อยาง   คือ    สมัมุขาวินัย  ๑ ปฏิญญาต 
กรณะ ๑ บางทีพึงตกลงกันได    สมจริงดังท่ีตรัสไววา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ตองลหุกาบัติแลวเธอ 
พึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา   นั่งกระโหยง    ประคอง 
อัญชล ี   แลวกลาวอยางนี้วา    ทาน    ผมตองอาบัติชื่อน้ี     ผมแสดงคืน 
อาบัตินั้น 
           ภิกษุผูรับนั้นพึงกลาววา   ทานเห็นหรือ 
           ภิกษุผูแสดงน้ันพึงกลาววา    ขอรับ     ผมเห็น 
           ภิกษุผูรับนั้นพึงกลาววา   ทานพึงสํารวมตอไป 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว    ระงับดวยอะไร ? 
ดวยสัมมุขาวินัยกับปฏิญญาตกรณะ    ในสัมมุขาวินัยมีอะไรบาง ?    มีความ 
พรอมหนาธรรม   ความพรอมหนาวินัย    ความพรอมหนาบุคคล.... 
           ก็ความพรอมหนาบุคคล  ในสมัมุขาวินัยนั้นอยางไร ?  คือผูแสดงกับ  
ผูรับแสดง    ทั้งสองอยูพรอมหนากัน     นีช้ื่อวา   ความพรอมหนาบุคคล 
ในสัมมุขาวินัยนั้น  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 599 

           ในปฏิญญาตกรณะน้ัน    มีอะไรบาง ?  มีกิริยา  ความกระทํา  ความ 
เขาไป    ความเขาไปเฉพาะ    ความรับรอง    ความไมคัดคานกรรม    คือ 
ปฏิญญาตกรณะอันใดน้ีมีในปฏิญญาตกรณะน้ัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้     ผูรับรื้อฟน 
เปนปาจิตตียที่รื้อฟน   หากไดการแสดงน้ันอยางนี้    นั่นเปนความดี  หาก 
ไมได   ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุมากรูปดวยกัน    หมผาอุตราสงคเฉวียงบา 
ไหวเทาภิกษุผูแกกวา    นัง่กระโหยงประคองอัญชลี    แลวกลาวอยางนี้วา 
ทานเจาขา    ขาพเจาตองอาบัติซึ่งนี้    ขาพเจาแสดงคืนอาบัตินั้น 
           ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหภิกษุพวกน้ันทราบดวย  
คณะญัตติวา   ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา    ภิกษุมีชื่อน้ี    รปูนี้   ระลึก 
เปดเผย    ทําใหต้ืน    แสดงอาบัติ    ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลาย 
ถึงท่ีแลว    ขาพเจาขอรับอาบัติของภิกษุมีชื่อน้ี     แลวกลาววา    เธอเห็น 
หรือ 
           ภิกษุผูแสดงพึงกลาววา    ขอรับ     ผมเห็น 
           ภิกษุผูรับพึงกลาววา   คุณพึงสํารวมตอไป 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว  ระงับดวยอะไร? 
ดวยสัมมุขาวินัยกับปฏิญญาตกรณะ   ในสัมมุขาวินัยนั้น   มีอะไรบาง?  มี 
ความพรอมหนาธรรม   ความพรอมหนาวินัย    ความพรอมหนาบุคคล..... 
           ก็ความพรอมหนาบุคคล   ในสมัมุขาวินัยนั้นอยางไร ?  คือ  ผูแสดง 
กับผูรับแสดงท้ังสองอยูพรอมหนากัน    นีช้ื่อวา   ความพรอมหนาบุคคลใน  
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สัมมุขาวินัยนั้น   ในปฏญิญาตกรณะนั้น    มีอะไรบาง ?   มีกิริยา   ความ 
กระทํา     ความเขาไป     ความเขาไปเฉพาะ    ความรับรอง     ความไม 
คัดคานกรรม   คือ   ปฏญิญาตกรณะอันใด   นี้มีในปฏิญญาตกรณะนั้น 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้     ผูรับรื้อฟน 
เปนปาจิตตียที่รื้อฟน   หากไดการแสดงน้ันอยางนี้    นั่นเปนความดี   หาก 
ไมได   ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาสงฆ  หมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ไหวเทา 
ภิกษุผูแกกวา   นั่งกระโหยง   ประคองอัญชลี   แลวกลาวอยางนี้วา   ทาน 
เจาขา    ขาพเจาตองอาบัติชื่อนี้     ขาพเจาแสดงคืนอาบัตินั้น 
           ภิกษุผูฉลาด   ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวา 
ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    ภิกษุมีชื่อน้ีรูปนี้ระลึกเปดเผย    ทําให 
ต้ืน    แสดงอาบัติ    ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว   ขาพเจาพึงรับ  
อาบัติของภิกษุมีชื่อน้ี    แลวพึงกลาววาเธอเห็นหรือ 
           ภิกษุผูแสดงพึงกลาววา    ขอรับ   ผมเห็น 
           ภิกษุผูรับพึงกลาววา   ทานพึงสํารวมตอไป 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว   ระงับดวยอะไร ? 
ดวยสัมมุขาวินัยกับปฏิญญาตกรณะ  ในสัมมุขาวินัยนั้น  มีอะไรบาง ?  มี 
ความพรอมหนาสงฆ  ความพรอมหนาธรรม  ความพรอมหนาวินัย  ความ 
พรอมหนาบุคคล... 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้  ผูรับรื้อฟน 
เปนปาจิตตียที่รื้อฟน  ผูใหฉันทะติเตียน  เปนปาจิตตียที่ติเตียน.  
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           [๖๙๑]  บางทีอาปตตาธิกรณไมอาศัยสมถะอยางหน่ึง   คือ   ปฏิญ-  
ญาตกรณะพึงระงับดวยสมถะ ๒ อยาง   คือ   สัมมขุาวินัย  ๑  ติณวัตถารกะ 
๑ บางทีพึงตกลงกันได  สมจริงดังท่ีตรัสไววา 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้     เกิดความบาด- 
หมาง    เกิดความทะเลาะ    ถึงความวิวาทอยู    ไดประพฤติละเมิดกิจอัน 
ไมสมควรแกสมณะเปนอันมากท้ังท่ีกลาวดวยวาจา   และพยายามทําดวยกาย  
ถาพวกภิกษุในหมูนั้นคิดอยางนี้วา    พวกเราเกิดความบาดหมาง   เกิด 
ความทะเลาะ   ถึงความวิวาทอยูไดประพฤติละเมิดกิจอันไมสมควรแกสมณะ 
เปนอันมาก    ทั้งที่กลาวดวยวาจา    และพยายามทําดวยกาย     ถาพวกเรา 
จักปรับกันดวยอาบัติเหลาน้ี    บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือความรุน 
แรง   เพ่ือความรายกาจ   เพ่ือความแตกกันก็ได  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เรา 
อนุญาตใหระงับอธิกรณเห็นปานน้ี   ดวยติณวัตถารกะ 
                                              วิธีระงบั 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็แล    สงฆพึงระงับอธิกรณอยางนี้ 
           ภิกษุทุก  ๆ  รูป    พึงประชุมในที่แหงเดียวกัน    ครั้นแลวภิกษุผู 
ฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา    วา 
ดังน้ี :- 
                                         ญัตติกรรมวาจา 
                       ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  พวกเราเกิดความ 
           บาดหมาง   เกิดความทะเลาะ  ถึงความวิวาทอยู  ไดประ- 
           พฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก  ทั้งที่กลาว  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 602 

           ดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย     ถาพวกเราจักปรับกนั 
           ดวยอาบัติเหลาน้ี  บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือความ 
           รุนแรง    เพ่ือความรายกาจ     เพ่ือความแตกกันก็ได   ถา 
           ความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงระงับอธิกรณนี้ 
           ดวยติณวัตถารกะเวนอาบัติที่มีโทษหนัก  เวนอาบัติที่เน่ือง 
           ดวยคฤหัสถ 
           บรรดาภิกษุฝายเดียวกัน     ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศ 
ใหฝายของตนทราบ    ดวยคณะญัตติกรรมวาจา  วาดังน้ี:- 
                                   คณะญัตติกรรมวาจา 
                       ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา  พวกเราเกิดความ 
           บาดหมาง   เกิดความทะเลาะ   ถึงความวิวาทอยู   ไดประ- 
           พฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก    ทั้งท่ีกลาว 
           ดวยวาจา   และพยายามทําดวยกาย   ถาพวกเราจักปรับกัน 
           ดวยอาบัติเหลาน้ี   บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือความ 
           รุนแรง    เพ่ือความรายกาจ    เพ่ือความแตกกันก็ได    ถา 
           ความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว     ขาพเจาพึง 
           แสดงอาบัติของทานท้ังหลาย   เเละอาบัติของตนในทาม 
           กลางสงฆ    ดวยติณวัตถารกะ    เวนอาบติัที่มีโทษหนัก  
           เวนอาบัติที่เน่ืองดวยคฤหัสถ    เพ่ือประโยชนแกทาน 
           ทั้งหลายและเพ่ือประโยชนแกตน.  



พระวนิัยปฎก จุลวรรค เลม ๖ ภาค ๑ - หนาท่ี 603 

           [๖๙๒]  ลําดับนัน้    บรรดาภิกษุฝายเดียวกันอีกพวกหนึ่ง    ภิกษุ 
ผูฉลาด    ผูสามารถ    พึงประกาศใหฝายของตนทราบ    ดวยคณะญัตติ 
กรรมวาจา    วาดังน้ี:- 

                                 คณะญัตติกรรมวาจา 
                       ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา  พวกเราเกิดความ 
           บาดหมาง  เกิดความทะเลาะ  ถึงความวิวาทอยู  ได 
           ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก  ทั้งท่ี 
           กลาวดวยวาจา  และพยายามทําดวยกาย  ถาพวกเราจัก 
           ปรับกันดวยอาบัติเหลาน้ี  บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
           เพ่ือความรุนแรง    เพ่ือความรายกาจ    เพ่ือความแตกกัน 
           ก็ได   ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว 
           ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทานท้ังหลาย    และอาบัติของ 
           ตนในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะเวนอาบัติที่มีโทษ 
           หนัก     เวนอาบัติที่เน่ืองดวยคฤหัสถ     เพ่ือประโยชนแก 
           ทานท้ังหลาย   และเพ่ือประโยชนแกตน. 
           [๖๙๓]  บรรดาภิกษุฝายเดียวกัน     ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ   พึง 
ประกาศใหสงฆทราบ   ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา   วาดังน้ี  :- 
                                ญัตติทุติยกรรมวาจา 
                     ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา    พวกเราเกิด 
          ความบาดหมาง  เกิดความทะเลาะ  ถึงความวิวาทอยู ได 
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ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก  ทั้งท่ี 
กลาวดวยวาจา  และพยายามทําดวยกาย  ถาพวกเราจัก 
ปรับกันดวยอาบัติเหลาน้ี  บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
เพ่ือความรุนแรง  เพ่ือความรายกาจ  เพื่อความแตกกัน 
ก็ได  ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  ขาพเจาพึง 
แสดงอาบัติของทานเหลาน้ี  และอาบติัของตนในทาม 
กลางสงฆ  ดวยติณวัตถารกะ  เวนอาบัติที่มีโทษหนัก 
เวนอาบัติที่เน่ืองดวยคฤหัสถ  เพ่ือประโยชนแกทานเหลา 
นี้  และเพ่ือประโยชนแกตน  นี้เปนญัตติ 
        ทานเจาขา  ขอสงฆจงฟงขาพเจา  พวกเราเกดิ 
ความบาดหมาง  เกิดความทะเลาะ  ถึงความวิวาทอยู  ได 
ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก  ทั้งท่ี 
กลาวดวยวาจา  และพยายามทําดวยกาย  ถาพวกเราจัก 
ปรับกันดวยอาบัติเหลาน้ี  บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
เพ่ือความรุนแรง  เพ่ือความรายกาจ  เพื่อความแตกกัน 
ก็ได  ขาพเจาแสดงอาบัติของทานเหลาน้ี  และอาบติัของ 
ตนในทามกลางสงฆ  ดวยติณวัตถารกะ  เวนอาบติัที่มี 
โทษหนัก  เวนอาบัติที่เน่ืองดวยคฤหัสถ  เพ่ือประโยชน 
แกทานเหลาน้ี  และเพ่ือประโยชนแกตน  การแสดง 
อาบัติเหลาน้ีของพวกเราในทามกลางสงฆ  ดวยติณวัต- 
ถารกะ  เวนอาบัติที่มีโทษหนัก  เวนอาบัติที่เน่ืองดวย  
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           คฤหสัถ    ชอบแกทานผูใด    ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   ไม 
           ชอบแกทานผูใด   ทานผูนั้นพึงพูด         
                       อาบัติเหลาน้ีของพวกเรา   เวนอาบัติที่มีโทษหนัก 
           เวนอาบัติที่เน่ืองดวยคฤหัสถ   ขาพเจาแสดงแลวในทาม 
           กลางสงฆ     ดวยติณวัตถารกะ   ชอบแกสงฆ   เหตุนั้นจึง 
           นิ่ง   ขาพเจาทรงความนี้ไว   อยางน้ี. 
           ลําดับนั้น    บรรดาภิกษุฝายเดียวกัน    ภิกษุผูฉลาด    ผูสามารถ 
พึงประกาศใหสงฆทราบ    ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา    วาดังน้ี:- 

                            ญัตติทุติยกรรมวาจา 
                       ทานเจาขา    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   พวกเราเกิด 
           ความบาดหมาง....   ขาพเจาทรงความนี้ไว   อยางน้ี 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว   ระงับดวยอะไร ? 
ดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ   ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง ?    มีความ 
พรอมหนาสงฆ    ความพรอมหนาธรรม    ความพรอมหนาวินัย     ความ 
พรอมหนาบุคคล 
          ก็ความพรอมหนาสงฆในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร ?  ภิกษุผูเขากรรมมี 
จํานวนเทาไร ?  พวกเธอมาประชุมกัน    นําฉันทะของผูควรฉันทะมา   ผู 
อยูพรอมหนากันไมคัดคาน   นี้ชื่อวาความพรอมหนาสงฆ   ในสัมมุขาวินัย  
นั้น  
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           ก็ความพรอมหนาธรรม   ความพรอมหนาวินัย    ในสมัมุขาวินัยนั้น  
อยางไร ?  อธิกรณนั้นระงับโดยธรรม    โดยวินัย   และโดยสัตถุศาสนใด 
นี้ชื่อวาความพรอมหนาธรรม    ความพรอมหนาวินัย     ในสัมมุขาวินัยนั้น 
           ก็ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร ?  ผูแสดงและผูรับ 
แสดงท้ังสองอยูพรอมหนากัน    นี้ชือ่วาความพรอมหนาบุคคล    
           ในติณวัตถารกะนั้น    มีอะไรบาง ?  มีกิรยิา   ความกระทํา   ความ 
เขาไป    ความเขาไปเฉพาะ    ความรับรอง    ความไมคัดคานกรรม    คือ 
ติณวัตถารกะอันใด  นี้มใีนติณวัตถารกะน้ัน 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาอธิกรณระงับแลวอยางนี้   ผูรื้อฟน   เปน 
ปาจิตตียที่รื้อฟน    ผูใหฉันทะติเตียน    เปนปาจิตตียที่ติเตียน. 
                 กจิจาธิกรณระงบัดวยสมถะอยางเดียว 
           [๖๙๔]  กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร ?   กิจจาธิกรณระงับดวย  
สมถะอยางเดียว    คือ    สัมมุขาวินัย. 
                             สมถขันธกะ   ที ่๔ จบ  
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                                  สมถักขันธกวรรณนา 

                                              สัมมุขาวินัย 
           วินิจฉัยในสมถักขันธกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงวางบทมาติกา  ๖ มีคําวา    อธมมฺวาที 
ปุคฺคโล    เปนตน    ตรัสความพิสดารโดยนัยมีคําวา    อธมมฺวาที 
ปุคฺคโล  ธมมฺวาทึ  ปุคฺคล  สฺาเปติ   เปนตน  
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    สฺาเปติ    ไดแก    กลาวถอยคํา 
ที่สมกับเหตุ    ขูใหยินยอม. 
           บทวา    นิชฺเฌเปติ    คือธรรมวาทีบุคคลน้ันจะจองดู    คือเล็งแล 
เนื้อความน้ัน    ดวยประการใด,    ยอมทําดวยประการนั้น. 
           สองบทวา    เปกฺเขติ  อนุเปกฺเขติ  คือธรรมวาทีบุคคลน้ันจะ 
เพงเล็งและเพงเล็งบอย  ๆ    ซึ่งเนื้อความน้ัน    ดวยประการใด,    ยอมทํา 
ดวยประการนั้น .   
           สองบทวา   ทสฺเสติ  อนุทสฺเสติ   เปนคําบรรยาแหงสองบทวา 
เปกฺเขติ  อนปุกฺเขติ   นั้นแล.   
           สองบทวา    อธมเฺมน  วูปสมติ   มีความวา    เพราะเหตุที่ 
อธรรมวาทีบุคคลน้ัน     ยังธรรมวาทีบุคคลน้ันใหหลงแลว    แสดงอธรรม 
นั่นเอง    โดยนัยมีอาทิวา    นี้เปนธรรม,    อธิกรณจึงชื่อวาระงับโดย 
อธรรม.  
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           สองบทวา     ธมฺเมน    วูปสมติ    มีความวา   เพราะเหตุที่ธรรม- 
วาทีบุคคล    ไมยังอธรรมวาทีบุคคลใหหลงแสดงธรรมน่ันเอง    โดยนัยม ี
คําวา    นี้เปนธรรม    เปนตน.    อธิกรณจึงชื่อวา    ระงับโดยธรรม. 

                                         สติวินัย 
           ในคําวา   ปฺจิมานิ   ภิกฺขเว  ธมฺมิกานิ  สติวินยสฺส 
ทานานิ    นี้     การใหมี  ๕  อยางนี้    คือใหแกภิกษุผูบริสุทธิ์ ไมมีอาบัติ 
๑    ใหแกภิกษุถูกโจท  ๑   ใหแกภิกษุผูขอ  ๑    สงฆใหเอง ๑    สงฆ 
พรอมเพรียงกันตามธรรมให  ๑  
           ในคําวา    ปฺจมิานิ    ภิกขฺเว    เปนตนนี้   มีอธิบายดังน้ีวา 
อันการใหสติวินัย  ๕  นี ้   ภิกษุยอมไดดวยอํานาจองคหน่ึง  ๆ    หามิได 
เพราะฉะนั้น    คําน้ันจึงเปนสักวาเทศนาเทาน้ัน.    แตการใหสติวินัย 
ประกอบดวยองค  ๕  จึงชอบธรรม. 
           ก็แล    บรรดาบทเหลาน้ัน    พึงทราบดังน้ี:- 
           บทวา   อนุวทนฺติ    ไดแก   โจท.   บทที่เหลือต้ืนทั้งน้ัน. 
           อน่ึง   สติวินัยนี้   พึงใหแกพระขีณาสพเทานั้น,   ไมพึงใหแกภิกษุ 
อ่ืน    โดยทีสุ่ดแมเปนพระอนาคามี. 
           ก็สติวินัยนั้นแล    พึงใหแกพระขีณาสพซึ่งถูกภิกษุอ่ืนโจทเทาน้ัน 
ไมพึงใหแกพระขีณาสพผูไมถูกโจท. 
           ก็แล    ครั้นเมื่อสติวินัยนั้นอันสงฆใหแลว    ถอยคําของโจทยอม 
ไมข้ึน.    แมบุคคลผูขืนโจท    ยอมถึงความเปนผูอันภิกษุทั้งหลายพึง  
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รุกรานวา    ภิกษุนี้     เปนพระขีณาสพ    ไดสติวินัยแลว,    ใครจักเชื่อถือ 
ถอยคําของทาน. 

                                         อมูฬหวินัย 
           บทวา  ภาสิตปริกนฺต  ไดแก  กลาวดวยวาจา   พยายามดวยกาย 
นั่นเทียว    อธิบายวา    ฝาฝนกระทํา. 
           ในคําวา  สรตายสฺมา  เอวรูป  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตา  นี้  ม ี
เนื้อความดังน้ีวา    ผูมีอายุ    จงระลึกถึงอาบัติเห็นปานนี้,   ผูมีอายุ   ตอง 
ซึ่งอาบัติเห็นปานนี้    ปาฐะวา    อาปชฺชิตฺวา     กม็ี.    ความแหงปาฐะ 
นั้นวา    ผูมอีายุตองกอนแลว    ภายหลังจงระลึกถึงอาบัตินั้น. 

                                          เยภุยยสิกา 
           ในคําวา  เยภุยฺยสิกาย  วูปสเมตุ  นี้   ธรรมวาทีบุคคลแหงกิริยา 
ใด    เปนผูมากกวา    กริยิานั้นชื่อ    เยภุยยสิกา. 
           วินิจฉัยการจับสลากที่ไมเปนธรรม   พึงทราบดังนี้  :- 
           บทวา  โอรมตฺตก   คือ   อธิกรณเปนเรื่องเล็ก   คือ  มีประมาณ 
นอย    เปนแตเพียงความบาดหมางเทาน้ัน. 
           บทวา  น จ คติคต  คือ  อธิกรณไมลุกลามไปถึง ๒-๓ อาวาส 
หรือไมไดวินิจฉัยถึง ๒-๓ ครั้งในอาวาสน้ัน  ๆ  เทาน้ัน            
           บทวา น จ สริตสาริต  คือ  อธิกรณนั้น   ไมเปนเรื่องที่ภิกษุ 
เหลาน้ันระลึกไดเอง    หรือภิกษุเหลาอ่ืนเตือนใหระลึกไดถึง ๒-๓ ครั้ง   
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           บทวา    ชานาติ    คือ    เม่ือจับสลากรูวา    อธรรมวาทีบุคคล 
มากกวา. 
           บทวา  อปฺเปว   นาม  คือ  อัธยาศัยของภิกษุนั้นยอมเปนดังน้ีวา 
เมื่อสลากอันเราใหภิกษุทั้งหลายจับอยูดวยอุบายน้ี    ชื่อแมไฉนอธรรมวาที 
บุคคลจะพึงเปนผูมากกวา    แมในอีก ๒ บท    ก็มนีัยเหมือนกัน. 
           สองบทวา   อธมฺเมน   คณฺหนฺติ     คือ   พวกอธรรมวาที   จับ 
สลากรูปละ ๒  สลาก    ดวยคิดวา    พวกเราจักเปนผูมากกวา    ดวยการ 
จับสลากอยางนี้.    
           สองบทวา   วคฺคา   คณหฺนฺติ     คือ   พวกอธรรมวาที  สาํคัญอยู 
วา  ธรรมวาที  ๒ รูป   จับธรรมวาทีสลากอัน  ๑    ดวยการจับสลากอยาง 
นี้    พวกธรรมวาที    จักเปนผูไมมากกวา   
           สองบทวา   น  จ  ยถาทิฏ ิยา  คณฺหนฺติ  คือ  จับสลากฝาย 
อธรรมวาที  ดวยคิดวา   เราเปนพวกธรรมวาที   จักเปนฝายมีกําลัง.  ใน 
การจับสลากท่ีเปนธรรม   พึงทราบเน้ือความเชนนี้แล   แตกลับความเสีย. 
ครั้นใหจับสลากแลวอยางนั้น    ถาธรรมวาทีเปนฝายมากกวา    พวกเธอ 
กลาวอยางใด    พึงระงับอธิกรณนั้นอยางนั้น;    อธิกรณเปนอันระงับดวย 
เยภุยยสิกา    ดวยประการฉะน้ี     นี้เปนเนื้อความสังเขปในสมถักขันธกะน้ี, 
สวนเนื้อความพิสดาร    จักมาขางหนาบาง. 

                                    ตัสสปาปยสิกากรรม 
           ผูไมสะอาดน้ัน  คือ  ผูประกอบดวยกายกรรมและวจีกรรมอัน ไม 
สะอาด.  
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           ผูอลัชชีนั้น    คือ    ผูประกอบดวยลักษณะแหงบุคคลผูอลัชชี    ม ี
แกลงตองเปนตน. 
           ผูเปนไปกับอนุวาทะนั้น  คือ  ผูเปนไปกับดวยการโจท. 
           เหตุ  ๓  อยางดวยอํานาจองค  ๓  เหลาน้ี     และความกระทํา ๒   นี ้ 
คือการท่ีสงฆทํา  ๑    การที่สงฆพรอมเพรียงทําโดยธรรม ๑    รวมเปน 
ความกระทําแหงตัสสปาปยสิกากรรม  ๕  ดวยประการฉะนี้.   คําที่เหลือใน 
ตัสสปาปยสิกากรรมน้ี     มีนัยดังกลาวแลวในตัชชนียกรรมเปนตนนั่นแล.  
           สวนเนื้อความเฉพาะคําในบทวา  ตสฺส   ปาปยสิกากมฺม  นี้   พึง 
ทราบดังนี้.  จริงอยู    กรรมนี้ทานเรียก    ตัสสปาปยสิกากรรม    เพราะ 
ความเปนกรรมที่สงฆพึงทําแกบุคคลผูเลวทราม    โดยความเปนคนบาป 
หนา.    

                                          ติณวัตถารกะ 
           สองบทวา      กกขฺฬตาย  วาฬตาย  มีความวา   อธิกรณนั้นพึง 
เปนไปเพ่ือความหยาบขา    และเพ่ือความรายกาจ. 
           บทวา    เภทาย    มีความวา    เพ่ือความแตกแหงสงฆ. 
           ขอวา     สพฺเพเหว    เอกชฺฌ    มีความวา   ไมพึงนําฉันทะของ 
ใคร ๆ มา  แมภิกษูผูอาพาธก็พึงนํามาประชุมโดยความเปนหมูเดียวกัน  ใน 
ที่ประชุมนั้นนั่นเทียว. 
           ในคําวา   ติณวตฺถารเกน  วูปสเมยฺย  นี้   กรรมนี้ทานเรียกวา 
ติณวัตถารกะ    ก็เพราะเปนกรรมคลายกลบไวดวยหญา.  
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           เหมือนอยางวา  คูถหรือมูตรอันบุคคลเกี่ยวของอยู   ยอมเบียดเบียน 
โดยความเปนของมีกลิ่นเหม็น,    แตเมื่อคูถหรือมูตรนั้น   อันบุคคลกลบ 
แลวดวยหญาปดมิดชิดดีแลว    กลิ่นนั้น     ยอมเบียดเบียนไมไดฉันใด; 
อธิกรณใด  ถึงความเปนมูลใหญมลูนอย  (แหงอธิกรณ)  อันสงฆระงับอยู 
จะเปนไปเพ่ือความหยาบชา  เพ่ือความรายกาจ  เพ่ือความแตกกัน,  อธิกรณ 
นั้น    ระงับดวยกรรมนีแ้ลวยอมเปนอันระงับดวยดี    เหมือนคูถที่ปดไว 
ดวยเครื่องกลบคือหญา    ขอน้ีก็ฉันนั้นแล    เพราะเหตุนั้น    กรรมนี้ทาน 
จึงเรียกวา    ติณวัตถารกะ    เพราะเปนกรรมคลายกลบไวดวยหญา. 
           อาบัติที่เปนโทษล่ําน้ัน  ไดแก   ปาราชิกและสังฆาทิเสส. 
           บทวา   คิหิปฏิสยุตฺต   คือเวนอาบัติที่ตอง   เพราะคําวาคฤหัสถ 
ดวยคําเลว    และรับแลวไมทําตามรับท่ีเปนธรรม. 
           ขอวา  เอวฺจ  ปน  ภิกฺขเว  เต  ภิกฺขู  ตาหิ  อาปตฺตีหิ 
วุฏ ิตา  โหนฺติ    มีความวา  เมื่อติณวัตถารกกรรมวาจาอันภิกษุทั้ง ๒ 
ฝาย     ทําแลวอยางนั้นในขณะจบกรรมวาจา    ภิกษุมีประมาณเทาใด   ซึ่ง 
ประชุมในทีน่ั้น    โดยท่ีสุดภิกษุผูหลับก็ดี    ผูเขาสมาบัติก็ดี    ผูสงใจไป 
ในที่อ่ืนก็ดี    ภิกษุเหลาน้ันทั้งหมด     ตองแลวซ่ึงอาบัติทั้งหลายที่เหลือ 
เหลาใด  นอกจากอาบัติที่เปนโทษล่ํา  และอาบัติที่เนื่องเฉพาะดวยคฤหัสถ 
จําเดิมแตมณฑลแหงอุปสมบท    ยอมเปนผูออกแลวจากอาบัติเหลาน้ัน 
ทั้งปวง. 
           บทวา   ทิฏาวิกมมฺ   มีความวา    ฝายภิกษุเหลาใด   ทําความ 
เห็นแยงกันและกันวา    ขอน้ันไมชอบใจขาพเจา    หรือวาภิกษุเหลาใด  
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แมตองอาบัติกับภิกษุเหลาน้ัน   แตไมมาในท่ีประชุมนั้น   หรอืวาภิกษุเหลา 
ใดมาแลว    มอบฉันทะแลวน่ังในท่ีทั้งหลายมีบริเวณเปนตน,    ภิกษุเหลา 
นั้น    ยอมเปนผูไมออกจากอาบัติเหลาน้ัน.    ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสวา   เวนผูทําความเห็นแยง    เวนผูมีไดอยูในที่นั้น. 

                                          อธิกรณ  ๔ 
           สองบทวา    ภกิขฺุนีน    อนูปขชฺช  ไดแก    แทรกแซงภายใน 
หมูนางภิกษุณี.    เนื้อความเฉพาะคําแหงอธิกรณทั้งหลายมีวิวาทาธิกรณ 
เปนตน    ไดกลาวแลวในอรรถกถาแหงทุฏฐโทสสิกขาบท. 
           สองบทวา    วิปจจฺตาย    โวหาโร    ไดแก    โวหารเพ่ือทุกขแก 
จิต,    ความวา    คําหยาบ. 
           หลายบทวา    โย  ตตฺถ  อนุวาโท    คือการโจทใด    ในเม่ือ 
ภิกษุเหลาน้ันโจทอยู. 
           บทวา    อนุวทนา    นี ้   เปนคําแสดงอาการ.   ความวา    กิริยา 
ที่โจท. 
           สองบทวา   อนุลลฺปนา    อนภุณนา    สักวาเปนไวพจนของ 
กิริยาที่โจทเทานั้น. 
           บทวา    อนุสมฺปวงฺกตา    มีความวา    ความเปนผูคลอยตามคือ 
ความเปนผูพลอยประสม    ในการโจทน้ันนั่นแล    ดวยกายจิตและวาจา 
บอย ๆ. 
 ๑.  สมนุต.  ทุติยา.  ๑๐๑.  
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           บทวา    อพฺภุสฺสหนตา    ไดแก   กิริยาที่โจทกระทําความอุต- 
สาหะวา   เหตุไร     เราจึงจักไมโจรอยางนั้นเลา?                                     
           บทวา    อนุพลปฺปทาน    คือแสดงเหตุแหงคําตน  เพิ่มกําลังดวย 
คําหลัง  
           ในสองบทวา   กิจฺจยตา  กรณียตา   นี ้  มีวิเคราะหวา   กรรม 
ที่จะพึงกระทําน่ันเอง    ชื่อวา    กิจฺจย    ความมีแหงกรรมท่ีจะพึงกระทํา 
ชื่อวา    กิจฺจยตา,    ความมีแหงกิจท่ีจะตองกระทํา    ชื่อวา   กรณียตา. 
คําท้ัง  ๒  นั้นเปนชื่อแหงสังฆกรรมนั่นเอง 
           สวนคําวา     อปโบกนกมมฺ   เปนตน  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เพ่ือแสดงประเภทแหงสังฆกรรมน้ันนัน่แล. 
           บรรดาสังฆกรรมเทาน้ัน    กรรมที่ตองยังสงฆผูทั้งอยูในสีมาใหหมด 
จด    นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา    สวดประกาศ  ๓  ครัง้ทําตาม 
อนุมัติของสงฆผูพรอมเพรียง    ชื่อวา    อปโลกนกรรม. 
           กรรมที่ตองทําดวยญัตติอยางเดียว    ตามอนุมัติของสงฆผูพรอม 
เพรียง    ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล    ชื่อวา    ญัตติกรรม. 
           กรรมที่ตองทําดวยอนุสาวนา   มีญัตติเปนที่ ๒ อยางนี้   คือญัตติ ๑ 
อนุสาวนา  ๑    ตามอนุมัติของสงฆผูพรอมเพรียง    โดยนัยทีก่ลาวแลวน่ัน  
แล    ชื่อวา    ญัตติทุติยกรรม. 
           กรรมที่ตองทําดวยอนุสาวนา  ๓    มีญัตติเปนที  ๔    อยางนี้คือญัตติ 
๑    อนุสาวนา ๓   ตามอนุมัติของสงฆผูพรอมเพรียง   โดยนัยที่กลาวแลว 
นั้นแล    ชื่อวา    ญัตติจตุตถกรรม.  
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           บรรดากรรมเหลาน้ัน    อปโลกนกรรม    พึงทําเพียงอปโลกน.   ไม 
ตองทําดวยอํานาจญัตติกรรมเปนตน.    แมญัตติกรรม    พึงทําต้ังญัตติ 
อยางเดียว.    ไมตองทําดวยอํานาจอปโลกนกรรมเปนตน.    สวนญัตติทุติย 
กรรมท่ีตองอปโลกนทําก็มี  ไมตองอปโลกนก็ม.ี  ใน ๒ อยางน้ัน   กรรม 
หนัก ๖ อยางนี้   คือสมมติสีมา   ถอนสีมา   ใหผากฐิน   รื้อกฐิน  แสดง 
ที่สรางกุฎี    แสดงท่ีสรางวัดที่อยู    ไมควรอปโลกนทํา;   พึงสวดญัตติ 
ทุติยกรรมวาจาทําเทาน้ัน.    กรรมเบาเห็นปานน้ี    คือสมมติ ๑๓ ที่เหลือ 
และสมมติในการถือเสนาสนะและใหมรดกจีวรเปนตน    แมอปโลกนทําก็ 
ควร.    แตไมพึงทําดวยอํานาจญัตติกรรมและญตัติจตุตถกรรมเลย .    ญตัติ 
จตุตถกรรม    ตองสวดญัตติและกรรมวาจา ๓ ทําเทาน้ัน    ไมพึงทําดวย 
อํานาจอปโลกนกรรมเปนตนฉะน้ันแล.    ความสังเขปในสมถักขันธกะน้ี 
เทาน้ี . 
           สวนวินิจฉัยแหงกรรมเหลาน้ัน    ไดมาแลวโดยพิสดาร    ในกรรม 
วรรคทายคัมภีรปริวาร    โดยนัยมีคําวา    อิมานิ    จตฺตาริ    กมมฺานิ 
กติหากาเรหิ  วิปชฺชนฺติ  เปนตน.   ก็ในนัยนั้น   บทใดยังไมชัดเจน 
ขาพเจาจักพรรณนาบทนั้น    ในกรรมวรรคน่ันแล. 
           จริงอยู    เมื่อเปนเชนนี้     การพรรณนาในอัฏฐานะจักไมมี.    อน่ึง 
วินิจฉัยจัก เปนของท่ีรูชัดไดงาย   เพราะคาท่ีกรรมน้ัน  ๆ ไดทราบกันมาแลว 
ต้ังแตตน.  
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                                           อธิกรณวิภาค 
           คําวา    อะไรเปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ ?    ดังน้ี  เปนตน  พึงทราบ 
ดวยอํานาจแหงบาลีนั่นแล.    
           ในคําวา   วิวาทาธิกรณ  สิยา  กสุล   เปนตน   พึงทราบ 
เนื้อความโดยนัยมีอาทิอยางนี้วา   ภิกษุทั้งหลายยอมวิวาทกันดวยจิตตุปบาท 
ใด,    จิตตุปบาทน้ัน    ชือ่วิวาทและชื่ออธิกรณ    เพราะความเปนเหตุที่ 
จะตองระงับดวยสมถะทั้งหลาย   พึงทราบเน้ือความดวยอํานาจแหงคําท่ีพระ 
ผูมีพระภาคเจาหมายเอาตรัสไวในบาลีนี้วา    อาปตตาธิกรณที่เปนอกุศลก็ม ี
ที่เปนอัพยากฤตก็มี    อาปตตาธิกรณที่เปนกุศลไมม.ี 
           จริงอยู    กุศลจิตเปนองคในอาปตตาธิกรณ   มีขุดแผนดินเปนตน 
อันใด    เมื่อกุศลจิตน่ัน     ซึ่งเปนองคแหงอาปตตาธิกรณนั่น     ที่ถือเอา 
โดยความเปนอาบัติมีอยู   ใคร ๆ ไมอาจกลาวไดวา    อาปตตาธิกรณที่เปน 
กุศลไมมี. 
           เพราะเหตุนั้น    คําวา    อาปตตาธิกรณที่เปนกุศลไมมี    นี้ชื่อวา 
อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาจิตท่ีพอเปนองค    หามิได.    แตวา 
พระองคตรัสหมายเอาความมีแหงวิกัปปดังน้ี  :- 
           อาปตตาธิกรณใด   เปน   โลกวัชชะกอน    อาปตตาธิกรณนั้นเปน 
อกุศลโดยสวนเดียวเทาน้ัน,    ความกําหนดวา    กุศลพึงมี    ดังน้ียอมไมมี 
ในโลกวัชชะนั้น. 
           สวนอาปตตาธิกรณใด   เปนปณณัตติวัชชะ,    อาปตตาธิกรณนั้น 
ยอมเปนอกุศลเฉพาะแกภิกษุผูแกลงกาวลวงอยูวา    เราจะกาวลวงอาบัตินี้,  
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แตอาปตตาธิกรณนั้น    ยอมเปนอัพยากฤต    โดยความตองดวยอํานาจแหง 
สหไสยเปนตน  ของภิกษุผูไมแกลงไมรูอะไรเลย  เพราะเหตุนั้น    พระผูมี 
พระภาคเจาทรงหมายเอาความมีแหงวิกัปปนี้     ดวยอํานาจแหงความแกลง 
และไมแกลง     ในปณณัตติวัชชะน้ัน    จึงตรัสคําวาอาปตตาธิกรณที่เปน 
อกุศลก็มี.   ที่เปนอัพยากฤตมี,    อาปตตาธิกรณเปนกุศลไมมี. 
           ก็ถาวา     ใคร ๆ  พึงกลาววา   ภิกษุมีจิตเปนกุศล  ยอมตองอาปตตา 
ธิกรณใด,    อาปตตาธิกรณนี้     ทานกลาววา    อาปตตาธิกรณเปนกุศล. 
กุศลจิตจะพึงเขากันไดแมแกเอฬกโลมสมุฏฐาน     และปทโสธรรมเทศนา 
สมุฏฐานเปนตน     ซึ่งเปนอจิตตกะ.    แตกุศลจิตแมมีอยูในกิริยาที่ตองนั้น 
ก็ไมจัดเปนองคแหงอาบัติ. 
           สวนกายวาจาที่เคลื่อนไหวเปนไป    ดวยอํานาจกายวิญญัติ    และวจี 
วิญญัติ    อันใดอันหน่ึงนั้นแล   ยอมเปนองคเเหงอาบัติ.   ก็แตวาองคนั้น 
จัดเปนอัพยากฤต   เพราะความท่ีองคนั้นเปนสวนอันนับเนื่องในรูปขันธ 
           ก็แล    ในคําวา    ย  ชานนฺโต     เปนตน    มีเนื้อความดังน้ี:- 
           จิตใดยอมเปนองคแหงอาบัติ.    รูอยูซึ่งวัตถุดวยจิตน้ัน    และรูอยู 
รูพรอมอยู    กับดวยอาการคือกาวลวงวา    เรากําลงักาวลวงวัตถุนี้    และ 
เเกลงคือจงใจ    ดวยอํานาจวีตกกมเจตนา    เหยียบย่ําอยูดวยอํานาจความ 
พยายาม    ฝาฝน    คือ    สงจิตอันปราศจากความรังเกียจไป    ยอมกาว 
ลวงไป   คือ   ยอมตองอาปตตาธิกรณใด.    วีติกกมะใดของภิกษุนั้นผู 
กาวลวงดวยประการอยางนั้น,    วีติกกมะนี้  ทานกลาววาอาปตตาธิกรณ 
เปนอกุศล.  
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           เนื้อความแมในอัพยากตวาระ    พึงทราบดังนี้:- 
           จิตใดยอมเปนองคแหงอาบัติ,    ไมรูอยูโดยความไมมีแหงจิตนั้นทั้ง 
ไมรูอยู    ไมรูพรอมอยู    กับดวยอาการคือกาวลวง    ไมจงใจ    โดยความ 
ไมมีวีติกกมะเจตนา    ซึง่เปนองคแหงอาบัติ    ไมฝาฝน    คือไมไดสงจิต 
อันปราศจากความรังเกียจไป    โดยความไมมีความแกลงเหยียบย่ํายอมกาว 
ลวงคือยอมตองอาปตตาธิกรณใด    วีติกกมะใดของภิกษุนั้น    ผูกาวลวง 
อยูดวยประการอยางนั้น    วีติกกมะนี้   ทานกลาววา   อาปตตาธิกรณเปน 
อัพยากฤต. 
           ในคําวา  อย   วิวาโท   โน   อธกิรณ   เปนตน    พึงทราบ 
เนื้อความอยางนี้วา    วิวาทน้ี     ไมจัดเปนอธิกรณ    เพราะไมมีความเปน 
กิจท่ีจะตองระงับดวยสมถะท้ังหลาย. 
           ในคําวา   ยาวติกา  ภิกฺข ู กมฺมปฺปตฺตา  นี้    พึงทราบวา 
ในกรรมท่ีจะกระทําดวยสงฆจตุวรรค  ภิกษุ ๔ รปู    เปนผูพอทํากรรมให 
เสร็จ,    ในกรรมท่ีจะพึงกระทําดวยสงฆปญจวรรค    ภิกษุ  ๕  รูปเปนผู 
พอทํากรรมใหเสร็จ,    ในกรรมท่ีจะพึงทําดวยสงฆทสวรรค    ภิกษุ  ๑๐ 
รูปเปนผูพอทํากรรมใหเสร็จ,    ในกรรมที่จะพึงทําดวยสงฆวีสติวรรคภิกษุ 
๒๐ รูปเปนผูพอทํากรรมใหเสร็จ. 
           บทวา   สุปริคฺคหิต   มีความวา   อธิกรณนั้น   อันภิกษุทั้งหลาย  
ผูเจาถิ่น    พึงกระทําใหเปนการอันตนปองกันรอบครอบดีแลวจึงรับ. 
           ก็แล    ครั้นรับแลว    พึงกลาววา    วันนี ้    พวกเราจะชักจีวร,  
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วันนี้    พวกเราจะระบมบาตร,    วันนี้    มีกังวลอยูอยางหน่ึง    ดังน้ีแลว 
ปลอยใหลวงไป   ๒-๓ วัน    เพ่ือประโยชนแกการขมมานะ. 

                                         อุพพาหกิา 
           ขอวา  อนนฺตานิ  เจว  ภสฺสานิ  ชายนฺติ  มีความวา  ถอยคํา 
ทั้งหลาย    ไมมีปริมาณเกิดข้ึนขางนี้และขางน้ี.   ปาฐะวา   ภาสานิ   ก็ม ี
เนื้อความเหมือนกันนี้ . 
           สองบทวา   อุพฺพาหิกาย   สมมฺนฺนิตพฺโพ   มีความวา   ภิกษุ 
ผูประกอบดวยองค ๑๐ รูป    อันสงฆพึงอุปโลกนสมมติ    หรอืสมมติดวย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา    ซึง่กลาวแลวขางหนา.    กอั็นภิกษุทั้งหลายผูไดรับ 
สมมติแลวอยางนั้น    พึงนั่งตางหากแลววินิจฉัยอธิกรณนั้น    หรือพึง 
ประกาศแกบริษัทนั้นนั่นแลวา    ภิกษุเหลาอ่ืนอยาพึงกลาวคําไร ๆ    แลว 
วินิจฉัยอธิกรณนั้นก็ได. 
           บทวา    ตตฺรสฺส    มีความวา   ภิกษุเปนธรรมกถึก    พึงมีใน 
บริษัทนั้น. 
           สองบทวา   เนว  สุตฺต  อาคต  คือ  จํามาติกาไมได. 
           สองบทวา  โน  สตฺุตวิภงฺโค  คือ  วินัยไมแมนยํา. 
           ขอวา   พฺยฺชนฉายาย  อตฺถ  ปฏิพาหติ   มคีวามวา   พระ 
ธรรมกถึกนัน้ถือเอาเพียงพยัญชนะเทาน้ัน   คานใจความ   คือ   เห็นพวก 
ภิกษุผูอันภิกษุผูวินัยธรท้ังหลายปรับอยูดวยอาบัติ    เพราะรับทองเงินและ 
นาสวนเปนตน    จึงกลาววา    ทําไมทานทั้งหลายจึงปรับภิกษุเหลาน้ีดวย  
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อาบัติเลา?    กิริยาสักวางดเวนเทาน้ัน    อัน พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
แลวในสูตรอยางนี้วา   ภิกษุทั้งหลายยอมเปนผูงดเวนจากการรับทองและ 
เงิน  ดังนี้  มใิชหรือ ?   อาบัติในสูตรนี้    ไมมี.   พระธรรมกถึกรูปหน่ึง 
เมื่อพระวินัยธรบอกแกภิกษุทั้งหลาย     ผูนุงผาเลื้อยรุมราม    เพราะ 
พระสูตรที่มาแลว    จึงกลาววา    ทําไมทานท้ังหลายจึงยกอาบัติแกภิกษุ 
เหลาน้ีเลา ?   ในสูตรนี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสแตเพียงการทําความศึกษา 
อยางนี้วา    พึงทําความศึกษาวา    เราจักนุงใหเรียบรอย    ดังน้ี    เทาน้ัน 
มิใชหรือ ?    อาบัติในสูตรนี้ไมมี. 

                                          เยภุยยสิกา 
           วินิจฉัยในคําวา  ยถา  พหุตรา  ภิกขฺู  นี้   พึงทราบดังน้ี:- 
           ภิกษุผูเปนธรรมวาทีเกินแมเพียงรูปเดียว    ก็จัดเปนฝายมากกวาได. 
ก็จะตองกลาวอะไรถึง ๒-๓ รูปเลา. 
           บทวา   สฺตฺติยา  มีความวา   เราอนุญาตการจับสลาก  ๓  วิธ ี
เพ่ือตองการใหภิกษุเหลานั้นยินยอม. 
           วินิจฉัยในคําวา   คูฬฺหก  เปนอาทิ   พึงทราบดังนี้:- 
           ในบรษัิทที่หนาแนนดวยพวกอลัชชี  พึงทําการจับสลากอยางปกปด. 
ในบริษัทที่หนาแนนดวยพวกลัชช ี   พึงทําการจับสลากอยางเปดเผย.   ใน 
บริษัทที่หนาแนนดวยภิกษุพาล  พึงทําการจับสลากอยางกระซิบบอกท่ีหู. 
           สองบทวา   วณฺณาวณฺณาโย  กตฺวา   มีความวา  สลากของฝาย 
ธรรมวาที    และฝายอธรรมวาที    ตองบอกสําคัญคือเครื่องหมาย    แลว  
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ทําใหมีสวนตางกันและกันเสีย.  ภายหลังพึงเอาสลากเหลาน้ันทั้งหมดใสใน 
ขนดจีวรแลวใหจับตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
           ขอวา  ทุคฺคโหติ   ปจฺจุกฺกฑฺฒิตพฺพ  มีความวา    พึงบอกวา 
สลากจับไมดี  แลวใหจับใหม   เพียงครั้งท่ี ๓. 
           ขอวา  สุคโหติ  สาเวตพฺพ  มีความวา  ครั้นเมื่อภิกษุผูเปนธรรม 
วาทีเกินกวา   แมรูปเดียว   พึงประกาศวา    สลากจับดีแลว     กภิ็กษุพวก 
ธรรมวาทีเหลาน้ัน  ยอมกลาวอยางใด,  อธิกรณนัน้   พึงใหระงับอยางนั้น 
ฉะน้ีแล. 
           หากวา    ภิกษุพวกอธรรมวาทีคงเปนฝายมากกวาแมถึงครั้งท่ี  ๓ 
พึงกลาววา   วันนี้เวลาไมเหมาะ   พรุงน้ี   เราทั้งหลายรูจักกัน  แลวเลิกเสีย  
แลว     เสาะหาผายธรรมวาที     เพ่ือประโยชนแกการทําลายฝายอลัชชีเสีย 
ทําการจับสลากในวันรุงข้ึน  นี้เปนการจับสลากอยางปกปด. 
           ก็แล  พึงทราบวินัยในการจับสลากอยางกระซิบบอกที่หู. 
           ในคําวา   คหิเต  วตฺตพฺโพ   มีความวา   ถาพระสังฆเถระจะจับ 
สลากอธรรมวาทีไซร,   พึงเรียนใหทานทราบอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  ทาน 
เปนผูแกเจริญวัยแลว   การจับสลากน่ัน    ไมควรแกทาน,  อันนี้เปนอธรรม 
วาทีสลาก.    พึงแสดงสลากนอกน้ีแกทาน,    ถาทานจะจับธรรมวาทีสลาก 
นั้น,   พึงให.    ถาวา   ทานยังไมทราบ,    ลําดับนั้น   พึงเรียนทานวา 
อยาบอกแกใคร ๆ  คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
           บทวา  เปดเผย  นัน้  คือ  เปดเผยเน้ือความน่ันเอง.  
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                                        ตัสสปาปยสิกา 
           วินิจฉัยในคําวา  ปาราชิกสามนฺต  วา  นี ้   พึงทราบดังนี้ :-  
           ในเพราะเมถุนธรรม  อาบัติทุกกฏ  ชื่อวา  เฉียดปาราชิก.  ในเพราะ 
อทินนาทานเปนตนที่เหลือ  อาบัติถลุลัจจัย  ชื่อวา  เฉียดปาราชิก  
           บทวา    นิเวเนฺต    มีความวา    ผูอําพรางอยูดวยคําวา   ขาพเจา 
ระลึกไมได  ดังน้ี:- 
           บทวา  อติเวเติ     มีความวา   เธอยิ่งคาดค้ันดวยคําวา   องฺิฆา- 
ยสฺมา  เปนอาทิ. 
           ขอวา  สราม ิ โข  อห  อาวุโส   มคีวามวา  ภิกษุนั้น  ปฏญิญา 
อยางนั้น    เพ่ือตองการปกปดอาบัติปาราชิก.    เมื่อถูกเธอคาดค้ันยิ่งข้ึนอีก 
จึงใหปฏิญญาวา   ขาพเจาระลึกไดแล   แลวกลาวคําวา   คําน้ันขาพเจาพูด 
เลน  ดังนี้  เปนตน  เพราะกลัววา  ภิกษุเหลาน้ีจักยังเราใหฉิบหายในบัดนี้ 
สงฆพึงลงตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุนั้น. 
           หากวา  เธอยังเปนผูมีศีล,  เธอยังวัตรใหเต็มแลว  จักไดความระงับ. 
หากวา เธอจักเปนผูไมมีศีล,  เธอจักเปนผูอันสงฆใหฉิบหายอยางนั้นเทียว. 
คําท่ีเหลือในท่ีทั้งปวง    ต้ืนทั้งนั้น    ฉะน้ีแล. 
                                     สมถักขันธกวรรณนา  จบ. 


