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                                        พระวินัยปฎก      
                                              เลม  ๘  
                                             ปริวาร  
       ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                                มหาวิภังค   ๑๖  มหาวาร  
                                    กตัถปญญัติวาร  ที ่๑  
           [๑]  พระผูมีพระภาคเจา  ผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ 
เจาพระองคนั้น  ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑  ณ ที่ไหน   ทรงปรารภใคร 
เพราะเรื่องอะไร   ในปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๑  นั้น   มีบัญญัติ     อนุบัญญัติ  อนุ- 
ปนนบัญญัติ  สัพพัตถบญัญัติ  ปเทสบัญญัติ  สาธารณบัญญัติ  อสาธารณบัญญัติ 
เอกโตบัญญติั  อุภโตบัญญัติ  หรือ  บรรดาปาติโมกขุทเทศ  ๕  ปาราชิกสิกขาบท 
ที่ ๑ นั้น    จัดเขาในอุเทศไหน   นับเนื่องในอุเทศไหน   มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี 
เทาไร   บรรดาวิบัติ  ๔  เปนวิบัติอยางไหน  บรรดาอาบัติ ๗ กอง   เปนอาบัติ 
กองไหน    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  อยาง    เกิดข้ึนดวยสมุฏฐานเทาไร 
บรรดาอธิกรณ  ๔  เปนอธิกรณอยางไหน  บรรดาสมถะ ๗  ยอมระงับดวยสมถะ 
เทาไร   ในปาราชิกสิกขาบทที่  ๑ นั้น  อะไรเปนวินัย  ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ 
นั้น   อะไรเปนอภิวินัย    ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น    อะไรเปนปาติโมกข 
ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น  อะไรเปนอธิปาติโมกข   อะไรเปนวิบัติ   อะไร  
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เปนสมบัติ  อะไรเปนขอปฏิบัติ  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบท   
ที่ ๑  เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไร  พวกไหนศึกษา   พวกไหนมีสิกขา 
อันศึกษาแลว   ปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๑  นั้น  ต้ังอยูในใคร  พวกไหนยอมทรงไว 
เปนถอยคําของใคร  ใครนํามา. 
 
                                          ปาราชิกกัณฑ  
                           คําถามและคําตอบปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๑  
           [๒]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๑  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระสุทิน  กลันทบุตร 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระสุทิน   กลนัทบุตร    เสพเมถุนธรรมในปุราณ- 
ทุติยิกา 
           ถ.  ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น  มีบัญญติั  อนุบัญญติั   อนุปนน- 
บัญญัติ  หรอื 
           ต.  มบีัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ อนุปนนบัญญัติ  ไมมี   ในปาราชิก- 
สิกขาบทท่ี ๑ นั้น 
           ถ.  มสีัพพัตถบัญญัติ  ปเทสบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตสัพพัตถบัญญัติ 
           ถ.  มสีาธารณบัญญัติ  อสาธารณบัญญัติ  หรือ  
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           ต.  มแีตสาธารณบัญญัติ    
           ถ.  มีเอกโตบัญญติั  อุภโตบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตอุภโตบัญญัติ 
           ถ.  บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น    จัดเขาใน 
อุเทศไหน  นับเนื่องในอุเทศไหน 
           ต.  จัดเขาในนิทาน  นับเนื่องในนิทาน 
           ถ.   มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร 
           ต.   มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี ๒ 
           ถ.  บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน 
           ต.  เปนศีลวิบัติ 
           ถ.  บรรดาอาบัติ ๗ กอง   เปนอาบัติกองไหน 
           ต.  เปนอาบัติกองปาราชิก 
           ถ.  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  อยาง   ปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๑  นั้น 
เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต.  เกดิดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา 
           ถ.  บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอะไร 
           ต.  เปนอาปตตาธิกรณ 
           ถ.  บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  ระงับดวยสมถะ ๒ อยาง  คือ สัมมุขาวินัย  ๑  ปฏญิญาตกรณะ ๑ 
           ถ.  ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น อะไรเปนวินัย ในปาราชิกสิกขาบท 
ที่ ๑ นั้น  อะไรเปนอภิวินัย  
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           ต.  พระบัญญัติเปนวินัย  การจําแนกเปนอภิวินัย  
           ถ.  ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น  อะไรเปนปาติโมกข    ในปาราชกิ- 
สิกขาบทท่ี ๑ นั้น    อะไรเปนอธิปาติโมกข  
           ต.   พระบัญญัติเปนปาติโมกข  การจําแนกเปนอธิปาติโมกข 
           ถ.  อะไรเปนวิบัติ 
           ต.  ความไมสังวรเปนวิบัติ 
           ถ.  อะไรเปนสมบัติ 
           ต.  ความสังวรเปนสมบัติ 
           ถ.  อะไรเปนขอปฏิบัติ 
           ต.  ขอท่ีภิกษุสมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตวา    จักไมทํากรรม 
เห็นปานน้ี  แลวศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย   เปนขอปฏิบัติ 
           ถ.  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑   เพราะทรง 
อาศัยอํานาจประโยชนเทาไร 
           ต.  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑   เพราะทรง 
อาศัยอํานาจประโยชน  ๑๐  ประการ   คือ   เพ่ือความรับวาดีแหงสงฆ ๑  เพ่ือ 
ความสําราญแหงสงฆ ๑  เพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก ๑   เพ่ือยูสําราญแหงภิกษุผูมี 
ศีลเปนที่รัก ๑  เพ่ือปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน  ๑  เพ่ือกําจัดอาสวะ 
อันจักบังเกิดในอนาคต ๑  เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส    เพ่ือ 
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว  ๑  เพ่ือความดํารงม่ันแหงพระสัทธรรม 
๑  เพ่ืออนุเคราะหพระวินัย  ๑ 
           ถ.  พวกไหนศึกษา  
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           ต.  พระเสกขะและกัลยาณปุถุชนศึกษา   
           ถ.  พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว 
           ต.  พระอรหันตมีสิกขาอันศึกษาแลว 
           ถ.  ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น  ต้ังอยูในใคร 
           ต.  ต้ังอยูในสิกขากามบุคคล 
           ถ.  พวกไหนยอมทรงไว 
           ต.  ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑  ยอมเปนไปแกพระเถระพวกใด  พระเถระ 
พวกน้ันยอมทรงไว 
           ถ.  เปนถอยคําของใคร 
           ต.  เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
           ถ.  ใครนํามา 
           ต.  พระเถระทั้งหลายนําสืบ ๆ กันมา. 
 

                                รายนามพระเถระ 
                             [๓]  พระเถระเหลาน้ี  คือ พระอุบาลี 
                   พระทาสกะ  พระโสณถะ  พระสิคควะ  รวม 
                   เปนหาท้ังพระโมคคัลลีบุตร  นําพระวินัยมา 
                   ในทวีปชื่อวาชมพู  อันมีสริิ  แตนั้น     พระ- 
                   เถระผูประเสริฐมีปญญามากเหลาน้ี คือ พระ 
                   มหินทะ  ๑  พระอิฏฏิยะ  ๑  พระอุตติยะ ๑ 
                   พระสัมพละ  ๑   พระเถระชื่อภัททะผูเปน 
                   บัณฑิต  ๑  มาในเกาะสิงหฬนี้  แตชมพูทวีป  
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                   พวกทานสอน   พระวินัยปฎกในเกาะตาม-    
                   พปณณิ    สอนนิกาย ๕  และปกรณ  ๗  แลว 
                   ภายหลังพระอริฏฐะผูมปีญญา พระติสสทัต- 
                   ตะผูฉลาด   พระกาฬสุมนะผูองอาจ   พระ- 
                   เถระมีชื่อวาทีฆะ   พระทฆีสุมนะผูบณัฑิต 
                   ตอมาอีก    พระกาฬสุมนะ    พระนาคเถระ 
                   พระพุทธรักขิต    พระติสสเถระผูมีปญญา 
                   พระเทวเถระผูฉลาด  ตอมาอีก   พระสุมนะ 
                   ผูมีปญญาและเช่ียวชาญในพระวินัย     พระ- 
                   จูฬนาค  ผูพหูสูต  ดุจชางซับมัน  พระเถระ 
                   ชื่อธัมมปาลติะ อันสาธุชนบูชาแลวในโรหน 
                   ชนบท    ศษิยของพระธรรมปาลิตะนั้น    ม ี
                   ปญญามาก  ชื่อพระเขมะ   ทรงจําพระไตร- 
                   ปฎกรุงเรืองอยูในเกาะ    ดวยปญญา    ดุจ 
                   พระจันทร    พระอุปติสสะผูมีปญญา  พระ- 
                   ปุสสะเทวะผูมหากถึก ตอมาอีก  พระสุมนะ 
                   ผูมีปญญา พระเถระชื่อบปุผะ ผูพหูสูต พระ 
                   มหาสีวะผูมหากถึก    ฉลาดในพระปฎกท้ัง- 
                   ปวง  ตอมาอกี  พระอบุาล ี ผูมีปญญา เชี่ยว  
                   ชาญในพระวินัย  พระมหานาค   ผูมปีญญา 
                   มาก   ฉลาดในวงศพระสัทธรรม   ตอมาอีก  
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                   พระอภยะ   ผูมีปญญา   ฉลาดในพระปฎก     
                       ทั้งปวง  พระติสส เถระ  ผูมีปญญาเช่ียวชาญ 
                   ในพระวินัย   ศิษยของพระติสสเถระน้ัน  ม ี
                   ปญญามาก  ชื่อปุสสะ  เปนพหูสูต ตามรักษา 
                   พระศาสนา  อยูในชมพูทวีป  พระจูฬาภยะ 
                   ผูมีปญญาและเช่ียวชาญในพระวินัย    พระ- 
                   ติสสเถระ    ผูมีปญญา    ฉลาดในวงศพระ 
                   สัทธรรม    พระจูฬาเทวะ    ผูมีปญญาและ 
                   เชี่ยวชาญในพระวินัย   และพระสิวเถระ  ผู 
                   มีปญญา ฉลาดในพระวินัยท้ังมวล พระเถระ 
                   ผูประเสริฐมปีญญามากเหลาน้ี    รูพระวินัย 
                   ฉลาดในมรรคา ไดประกาศพระวินัยปฎกไว 
                   ในเกาะตามพปณณิ. 
 
                      คําถามและคําตอบปาราชิกสิกขาบทที่  ๒  
           [๔]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่  ๒  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระธนียะ  กุมภการบุตร 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.  เพราะเรื่องที่พระธนิยะ  กุมภการบุตร  ถอืเอาไมของหลวง  ซึ่ง  
ไมไดรับพระราชทาน.  
           มีบัญญัติ ๑ อนุบญัญัติ ๑ อนุปนนบัญญัติไมมี    บรรดาสมุฏฐาน 
แหงอาบัติ  ๖ สิกขาบทน้ี    เกิดดวยสมุฏฐาน ๓  คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิตมิ 
ใชวาจา  บางทีเกิดแตวาจากับจิต  มิใชกาย  บางทีเกิดแตกาย  วาจา  และจิต . . . 
 
                         คําถามและคําตอบปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๓  
           [๕]  ถามวา  ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ ทรงบญัญัติ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุมากรูปดวยกัน 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุมากรูปดวยกัน   ปลงชีวิตกันและกัน. 
           มีบัญญัติ ๑ อนุบญัญัติ ๑ อนุปนนบัญญัติไมมี  บรรดาสมุฏฐานแหง 
อาบัติ ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ  บางทีเกิดแตกายกับจิต  มิใชวาจา 
บางทีเกิดแตวาจากับจิต  มิใชกาย   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต . . . 
 
                           คําถามและคําตอบปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๔  
           [๖]  ถามวา  ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔  ทรงบญัญัติ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครเวสาลี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา  
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           ถ.   เพราะเรื่องอะไร  
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา   กลาวสรรเสริญ   อุตร-ิ 
มนุสธรรมของกันและกัน  แกพวกคฤหัสถ. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  อนุปนนบัญญัติไมมี  บรรดาสมุฏฐานแหง 
อาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต ไมใชวาจา 
บางทีเกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต . . . 
                            ปาราชกิ  ๔ สิกขาบท   จบ 
 
                                 หัวขอประจํากัณฑ  
           [๗]  ปาราชิก ๔ คือ  เมถุนธรรม ๑  อทินนาทาน ๑  มนสุสวิคคหะ ๑ 
อุตริมนุสธรรม ๑   เปนวัตถุแหงมูลเฉท   หาความสงสัยมิได   ดังน้ีแล. 
 
                                     กตัถปญญัติวาร  
           [๘]  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระองคนั้น  ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส   แกภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ  ณ  ที่ไหน 
ทรงปรารภใคร  เพราะเรื่องอะไร  ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น   มีบัญญัติ 
อนุบัญญัติ   อนุปนนบัญญัติ  สัพพัตถบัญญัติ  ปเทสบัญญัติ  สาธารณบัญญัติ 
อสาธารณบัญญัติ  เอกโตบัญญัติ  อุภโตบัญญัติ   หรือ  บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ 
สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๑  นั้น    หยัง่ลงในอุเทศไหน    นับเนื่องในอุเทศไหน 
มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร  บรรดาวิบัติ ๔  เปนวิบัติอยางไหน  บรรดาอาบัติ 
๗ กอง  เปนอาบัติกองไหน  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง   ยอมเกิดข้ึน 
ดวยสมุฏฐานเทาไร  บรรดาอธิกรณ ๔  เปนอธิกรณอยางไหน บรรดาสมถะ ๗  
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ยอมระงับดวยสมถะเทาไร    ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑   นั้น     อะไรเปนวินัย  
ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น   อะไรเปนอภิวินัย  ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ 
นั้น   อะไรเปนปาติโมกข    ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๑  นั้น    อะไรเปนอธิ- 
ปาติโมกข   อะไรเปนวิบัติ    อะไรเปนสมบัติ    อะไรเปนขอปฏิบัติ    พระผูมี 
พระภาคเจาทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ     เพราะทรง 
อาศัยอํานาจประโยชนเทาไร   พวกไหนศึกษา   พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว 
สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น   ต้ังอยูในใคร  พวกไหนยอมทรงไว  เปนถอยคํา 
ของใคร   ใครนํามา. 
 
                                       สังฆาทิเสสกัณฑ  
                         คําถามและตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑  
           [๙]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น       ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ 
ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระเสยยสกะ 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระเสยยสกะพยายามปลอยอสุจิดวยมือ 
          ถ.  ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น  มีบญัญัติ  อนุบัญญัติ  อนุปนน- 
บัญญัติ  หรอื  
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           ต.  มบีัญญัติ ๑  อนุบัญญัติ ๑  อนุปนนบัญญัติไมมี  ในสังฆาทิเสส 
สิกขาบทท่ี ๑ นั้น   
           ถ.  มสีัพพัตถบัญญัติ  ปเทสบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตสัพพัตถบัญญัติ 
           ถ.  มสีาธารณบัญญัติ   อสาธารณบัญญัติ   หรือ 
           ต.  มแีตอสาธารณบัญญัติ 
           ถ.  มีเอกโตบัญญติั   อุภโตบญัญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตเอกโตบัญญัติ 
           ถ.  บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕  สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น  หยั่งลง 
ในอุเทศไหน  นับเนื่องในอุเทศไหน 
           ต.  หยั่งลงในนิทาน  นับเนื่องในนิทาน 
           ถ.  มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร 
           ต.  มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี ๓ 
           ถ.  บรรดาวิบัติ ๔  เปนวิบัติอยางไหน 
           ต.  เปนศีลวิบัติ 
           ถ.  บรรดาอาบัติ ๗ กอง  เปนอาบัติกองไหน 
           ต.  เปนอาบัติกองสังฆาทิเสส 
           ถ.  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง  สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น 
ยอมเกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต.  ยอมเกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกดิแตกายกับจิตมิใชวาจา 
           ถ.  บรรดาอธิกรณ  ๔  เปนอธิกรณอะไร  
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           ต.  เปนอาปตตาธิกรณ    
           ถ.  บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  ระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย  ๑  ปฏญิญาตกรณะ ๑ 
           ถ.  ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น    อะไรเปนวินัย   ในสังฆาทิเสส 
สิกขาบทท่ี ๑ นั้น   อะไรเปนอภิวินัย 
           ต.  พระบัญญัติเปนวินัย  การจําแนกเปนอภิวินัย 
           ถ.  ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑  นั้น     อะไรเปนปาติโมกข     ใน 
สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น    อะไรเปนอธิปาติโมกข 
           ต.  พระบัญญัติเปนปาติโมกข  การจําแนกเปนอธิปาติโมกข 
           ถ.  อะไรเปนวิบัติ 
           ต.  ความไมสังวรเปนวิบัติ 
           ถ.  อะไรเปนสมบัติ 
           ต.  ความสังวรเปนสมบัติ 
           ถ.  อะไรเปนขอปฏิบัติ 
           ต.  ขอท่ีภิกษุสมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตวา    จักไมทํากรรม 
เห็นปานน้ี   แลวศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย  เปนขอปฏิบัติ 
           ถ.  พระผูมีพระภาคเจา      ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูพยายาม 
ปลอยอสุจิ   เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไร 
           ต.  พระผูมีพระภาคเจา     ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูพยายาม 
ปลอยอสุจิ     เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ  คือ   เพ่ือความรับ 
วาดีแหงสงฆ  ๑   เพ่ือความสําราญแหงสงฆ ๑   เพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก ๑  เพ่ือ  
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อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก   ๑     เพ่ือปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 
ปจจุบัน ๑  เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต  ๑  เพ่ือความเลื่อมใสของ    
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑  เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว  ๑  เพ่ือ 
ความดํารงมั่นแหงพระสัทธรรม ๑   เพ่ืออนุเคราะหพระวินัย  ๑ 
           ถ.  พวกไหนศึกษา 
           ต.  พระเสกขะและกัลยาณปุถุชนศึกษา 
           ถ.  พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว 
           ต.  พระอรหันตมีสิกขาอันศึกษาแลว 
           ถ.  ต้ังอยูในใคร 
           ต.  ต้ังอยูในสิกขากามบุคคล 
           ถ.  พวกไหนยอมทรงไว 
           ต.  สงัฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑  ยอมเปนไปแกพระเถระพวกใด  พระเถระ 
พวกน้ันยอมทรงไว 
           ถ.  เปนถอยคําของใคร 
           ต.  เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันสัมมาสัมพุทธเจา 
           ถ.  ใครนํามา 
           ต.  พระเถระทั้งหลายนําสืบ ๆ กันมา. 
 

                                รายนามพระเถระ 
                            พระเถระเหลาน้ี    คือ    พระอบุาลี 
                  พระทาสกะ  พระโสณกะ พระสิคควะ  รวม  
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                   เปนหาท้ังพระโมคัลลีบุตร  นําพระวินัยมา     
                   ในทวีปชื่อวา   ชมพู    อันมีสิริ   แตนั้น 
                   พระเถระผูประเสริฐ     มปีญญามากเหลาน้ี 
                   คือ  พระมหนิทะ  ๑   พระอิฏฏิยะ  ๑   พระ- 
                   อุตติยะ  ๑     พระสัมพละ  ๑   ...พระเถระผู 
                   ประเสริฐมีปญญามากเหลาน้ี    รูพระวินัย 
                   ฉลาดในมรรคา    ไดประกาศพระวินัยปฎก 
                   ไวในเกาะตามพปณณิ. 
 
                     คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒  
           [๑๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูถึงความเคลาคลึง 
ดวยกายกับมาตุคาม  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุทายี 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องท่ีทานพระอุทายีถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม. 
           มีบัญญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง   คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา. . .  
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                     คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓  
 
           [๑๑]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น     เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูพูดเคาะมาตุคาม 
ดวยวาจาชั่วหยาบ  ณ  ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุทายี 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีพูดเคาะมาตุคาม   ดวยวาจาชั่วหยาบ. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ีเกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓   คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา   บางทีเกิดแตวาจากับจิต 
มิใชกาย   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต . . . 
 
                        คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๔ 
           [๑๒]   ถามวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญติัสังฆาทิเสสแกภิกษุผูกลาวคุณแหงการ 
บําเรอตนดวยกาม   ในสาํนักมาตุคาม ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุทายี 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายี   กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม   
ในสํานักมาตุคาม. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓ . . . 
 
                     คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๕  
           [๑๓]  ถามวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูถึงความเปนผูเที่ยวชัก 
สื่อ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุทายี 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีถึงความเปนผูเที่ยวชักสื่อ. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๖  คือ   บางทีเกิดแตกาย   มใิชวาจา  มิใชจิต  บางทีเกิดแต 
วาจา   มิใชกาย   มิใชจิต   บางทีเกิดแตกายกับวาจา   มิใชจิต  บางทีเกิดแตกาย 
กับจิต   มิใชวาจา  บางทีเกิดแตวาจากับจิต  มิใชกาย   บางทีเกิดแตกาย  วาจา 
และจิต . . . 
 
                      คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๖  
           [๑๔]  ถามวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูใหทํากุฎีดวยอาการขอ 
เอาเอง ณ ที่ไหน  
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           ตอบวา    ทรงบัญญัติ  ณ เมืองอาฬวี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองอาฬวี 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกเมืองอาฬวีใหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖... 
 
                       คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๗  
           [๑๕]  ถามวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญติัสังฆาทิเสสแกภิกษุผูใหทําวิหารใหญ  ณ 
ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ พระนครโกสัมพี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระฉันนะ 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระฉันนะแผวถางพื้นท่ีวิหาร ไดสั่งใหตัดตนไม 
ที่เขาสมมติวาเปนเจดียตนหนึ่ง. 
           มีบัญญัติ  ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ   ๖   สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖ ...  
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                 คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่   ๘    
           [๑๖]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น     เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูตามกําจัดภิกษุ 
ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได ณ ที่ไหน 
           ตอบวา     ทรงบญัญัติ  ณ พระนครราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระเมตติยะ   และพระภุมมชกะตามกําจัดทานพระ 
ทัพพมัลลบุตร  ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี      เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓ . . . 
 
                      คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๙  
           [๑๗]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูถือเอาเอกเทศ 
บางอยางแหงอธิกรณอันเปนเรื่องอ่ืน     ใหเปนเพียงเลศ    ตามกําจัดภิกษุดวย 
ธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ กรุงราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 19 

           ต.   เพราะเรื่องที่พระเมตติยะและพระภุมมชกะ     ถือเอาเอกเทศบาง   
อยางแหงอธิกรณอันเปนเรื่องอ่ืน   ใหเปนเพียงเลศ   ตามกําจัดทานพระทัพพ- 
มัลลบุตร  ดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓ ... 
 
                      คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่   ๑๐  
           [๑๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูทําลายสงฆ   ผู 
ไมสละกรรม   เพราะสวดสมนุภาสนกวาจะครบ ๓ จบ  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ กรุงราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร  
           ต.  ทรงปรารภพระเทวทัต 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระเทวทัต   ตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆผูพรอม 
เพรียง. 
           มีบัญญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง   คือ   เกิดแตกาย   วาจา   กับ จิต . . . 
 
                       คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๑๑  
           [๑๙]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกพวกภิกษุผูประพฤติ  
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ตามภิกษุผูทําลายสงฆ    ผูไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนกวาจะครบ ๓ จบ 
ณ ที่ไหน   
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ กรุงราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูป   ไดประพฤติตามพระเทวทัตผูตะเกียก 
ตะกายเพ่ือทําลายสงฆ. 
           มีบัญญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง   คือ   เกิดแตกาย   วาจา   กับ จิต . . . 
 
                   คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๑๒ 
           [๒๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูวายาก   ไมสละ 
กรรมเพราะสวดสมนุภาสนกวาจะครบ ๓ จบ  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระฉันนะ 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระฉันนะ     อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูโดย 
ชอบธรรม  ไดทําตนใหเปนผูอันใคร ๆ วากลาวไมได. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง   คือ   เกิดแตกาย   วาจา   กับจิต ...  
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                  คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่   ๑๓  
           [๒๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต     
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูประทุษรายสกุล 
ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนกวาจะครบ ๓ จบ  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุพวกพระอัสสชิ   และพระปุนัพพสุกะ 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะถูกสงฆลง 
ปพพาชนียกรรม  แลวกลบัหาวา ภิกษุทั้งหลายถึงความพอใจ  ถึงความขัดเคือง 
ถึงความหลง  ถึงความกลัว. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  คือ   เกิดแตกาย   วาจา  กับจิต  ... 
                              สังฆาทิเสส  ๑๓ สกิขาบท    จบ 
 
                                       หัวขอประจาํกัณฑ  
           [๒๒]  สังฆาทิเสส  ๑๓ สกิขาบท  คือ  ปลอยนํ้าสุกกะ  ๑   เคลาคลึง 
กาย ๑   วาจาชั่วหยาบ ๑   บําเรอตนดวยกาม ๑   เที่ยวชักสื่อ ๑   สรางกุฎี ๑ 
สรางวิหาร ๑    ปาราชิกาบัติไมมีมูล ๑    อางเลศบางอยาง  ๑     ทําลายสงฆ ๑ 
ประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ  ๑  วายาก  ๑  ประทุษรายสกุล  ๑.  
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                                      กตัถปญญัติวาร    
            [๒๓]  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น     เปนพระอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทท่ี ๑  ณ ที่ไหน ทรงปรารภใคร 
เพราะเรื่องอะไร  ในอนิยตสิกขาบทท่ี ๑ นั้น  มีบัญญัติ  อนุบัญญัติ  อนุปนน 
บัญญัติ  สัพพัตถบัญญัติ   ปเทสบัญญติั   สาธารณบัญญัติ   อสาธารณบัญญัติ 
เอกโตบัญญติั   อุภโตบญัญัติ   หรือบรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕   อนิยตสิกขาบท 
ที่ ๑ นั้น    หยั่งลงในอุเทศไหน   นับเนื่องในอุเทศไหน   มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี 
เทาไร    บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน    บรรดาอาบัติ ๗ กองเปนอาบัติ 
กองไหน   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง  เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร  บรรดา 
อธิกรณ ๔  เปนอธิกรณอยางไหน  บรรดาสมถะ ๗  ยอมระงับดวยสมถะเทาไร 
ในอนิยตสิกขาบทท่ี ๑ นั้น  อะไรเปนวินัย  ในอนยิตสิกขาบทท่ี ๑ นั้น  อะไร 
เปนอภิวินัย    ในอนิยตสิกขาบทท่ี ๑ นั้น     อะไรเปนปาติโมกข    ในอนิยต 
สิกขาบทท่ี ๑ นั้น   อะไรเปนอธิปาติโมกข   อะไรเปนวิบัติ    อะไรเปนสมบัติ 
อะไรเปนขอปฏิบัติ  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ  อนิยตสิกขาบทท่ี ๑  เพราะ 
ทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไร   พวกไหนศึกษา   พวกไหนมีสิกขาอันศึกษา 
แลว  อนิยตสิกขาบทท่ี ๑ นั้น ต้ังอยูในใคร  พวกไหนยอมทรงไว  เปนถอยคํา 
ของใคร   ใครนํามา. 
 
                                             อนิยตกัณฑ  
                        คําถามและคําตอบ  อนิยตสิกขาบทที่  ๑  
          [๒๔]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทท่ี ๑  ณ  ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุทายี 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีผูเดียว     สําเร็จการน่ังในท่ีลับคือใน 
อาสนะกําบัง  พอจะทําการได  กับมาตุคามผูเดียว 
           ถ.  ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น  มีบัญญัติ  อนุบัญญัติ  อนุปนนบัญญติั 
หรือ 
           ต.  มบีัญญัติ ๑  อนุบัญญัติ  อนุปนนบัญญติั  ไมมีในอนิยตสิกขาบท 
ที่ ๑ นั้น 
           ถ.  มสีัพพัตถบัญญัติ  ปเทสบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตสัพพัตถบัญญัติ 
           ถ.  มสีาธารณบัญญัติ  อสาธารณบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตอสาธารณบัญญัติ 
           ถ.  มีเอกโตบัญญติั  อุภโตบัญญัติ  หรือ 
           ค.  มแีตเอกโตบัญญัติ 
           ถ.  บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕   อนิยตสิกขาบทที่  ๑ นั้น   หยั่งลงใน 
อุเทศไหน  นับเนื่องในอุเทศไหน 
           ต.  หยั่งลงในนิทาน  นับเนื่องในนิทาน 
           ถ.  มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร 
           ต.  มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี  ๔  
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           ถ.  บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน      
           ต.  บางทีเปนศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ. 
           ถ.  บรรดาอาบัติ ๗ กอง  เปนอาบัติกองไหน 
           ต.  บางทีเปนอาบัติกองปาราชิก     บางทีเปนอาบัติกองสังฆาทิเสส 
บางทีเปนอาบัติกองปาจิตตีย 
           ถ.  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  อยาง     อนิยตสิกขาบทที่  ๑  นั้น 
เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต.  เกดิดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา 
           ถ.  บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอะไร 
           ต.  เปนอาปตตาธิกรณ 
           ถ.  บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  ระงับดวยสมถะ  ๓ อยาง    คือ    บางทีระงับดวยสัมมุขาวินัยกับ 
ปฏิญญาตกรณะ  บางทีระงับดวยสัมมุขาวินัย   บางทีระงับดวยติณวัตถารกะ 
           ถ.  ในอนิยตสิกขาบทที่  ๑ นัน้   อะไรเปนวินัย  ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ 
นั้น  อะไรเปนอภิวินัย 
           ต.  พระบัญญัติเปนวินัย   การจําแนกเปนอภิวินัย 
           ถ.  ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเปนปาติโมกข ในอนิยตสิกขาบท 
ที่ ๑ นั้น  อะไรเปนอธิปาติโมกข 
           ต.  พระบัญญัติเปนปาติโมกข  การจําแนกเปนอธิปาติโมกข 
           ถ.  อะไรเปนวิบัติ 
           ต.  ความไมสังวรเปนวิบัติ  
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           ถ.  อะไรเปนสมบัติ   
           ต.  ความสังวรเปนสมบัติ 
           ถ.  อะไรเปนขอปฏิบัติ 
           ต.  ขอท่ีภิกษุสมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตวา    จักไมทํากรรม 
เห็นปานน้ี   แลวศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย  เปนขอปฏิบัติ 
           ถ.  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทท่ี   ๑    เพราะทรง 
อาศัยอํานาจประโยชนเทาไร 
           ต.  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทท่ี  ๑    เพราะทรง 
อาศัยอํานาจประโยชน  ๑๐ ประการ  คือ   เพ่ือความรับวาดีแหงสงฆ  ๑    เพ่ือ 
ความสําราญแหงสงฆ  ๑   เพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก ๑    เพ่ืออยูสําราญแหงภิกษุ 
ผูมีศีลเปนที่รัก ๑    เพ่ือปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน  ๑    เพ่ือกําจัด 
อาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑  เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ 
เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว  ๑      เพ่ือความดํารงมั่นแหงพระ 
สัทธรรม ๑   เพ่ืออนุเคราะหพระวินัย ๑ 
           ถ.  พวกไหนศึกษา 
           ต.  พระเสกขะและกัลยาณปุถุชนศึกษา 
           ถ.  พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว 
           ต.  พระอรหันตมีสิกขาอันศึกษาแลว 
           ถ.  อนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น  ต้ังอยูในใคร 
           ต.  ต้ังอยูในสิกขากามบุคคล 
           ถ.  พวกไหนยอมทรงไว  
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           ต.  อนิยตสิกขาบทที่ ๑   ยอมเปนไปแกพระเถระพวกใด    พระเถระ 
พวกน้ัน  ยอมทรงไว   
           ถ.  เปนถอยคําของใคร 
           ต.  เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
           ถ.  ใครนํามา 
           ต.  พระเถระทั้งหลายนําสืบ ๆ กันมา. 
 

                                     รายนามพระเถระ 
                             พระเถระเหลาน้ี    คือ    พระอบุาลี 
                   พระทาสกะ  พระโสณกะ พระสิคควะ รวม 
                   เปนหาท้ังพระโมคคัลลีบุตร  นําพระวินัยมา 
                   ในทวีปชื่อวา  ชมพูอันมีสริิ แตนั้นพระเถระ 
                   ผูประเสริฐ    มีปญญามาก    เหลาน้ี    คือ 
                   พระมหินทะ ๑  พระอฏิฏยิะ ๑  พระอตุติยะ ๑ 
                   พระสัมพละ ๑... พระเถระผูประเสริฐ   ม ี
                   ปญญามากเหลาน้ีรูพระวินัยฉลาดในมรรคา 
                   ไดประกาศพระวินัยปฎกไวในเกาะตาม- 
                   พปณณิ. 
 
                          คําถามและคําตอบอนิยตสิกขาบทที่ ๒ 
           [๒๕]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติอนิยตสิกขาบทท่ี ๒  ณ  ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี  
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุทายี 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีผูเดียว     สําเร็จการน่ังในท่ีลับกับ 
มาตุคามผูเดียว 
           ถ.  ในอนิยตสิกขาบทที่ ๒ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญติั 
หรือ 
           ต.  มแีตบญัญัติ ๑  อนุบัญญัติ ๑   อนุปนนบัญญัติ   ไมมีในอนิยต 
สิกขาบทท่ี ๒ นั้น 
           ถ.  มสีัพพัตถบัญญัติ  ปเทสบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตสัพพัตถบัญญัติ 
           ถ.  มสีาธารณบัญญัติ   อสาธารณบัญญัติ   หรือ 
           ต.  มแีตอสาธารณบัญญัติ 
           ถ.  มีเอกโตบัญญติั   อุภโตบญัญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตเอกโตบัญญัติ 
           ถ.  บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕  อนิยตสิกขาบทที่ ๒ นั้น    หยั่งลงใน 
อุเทศไหน  นับเนื่องในอุเทศไหน 
           ต.  หยั่งลงในนิทาน  นับเนื่องในนิทาน 
           ถ.  มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร 
           ต.  มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี  ๔  
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           ถ.  บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน   
           ต.  บางทีเปนศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ 
           ถ.  บรรดาอาบัติ ๗ กอง  เปนอาบัติกองไหน 
           ต.  บางทีเปนอาบัติกองสังฆาทิเสส  บางทีเปนอาบัติกองปาจิตตีย 
           ถ.  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  อยาง    อนิยตสิกขาบทที่  ๒  นั้น 
เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต.  เกดิข้ึนดวยสมุฏฐาน ๓   คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิต    มิใชวาจา 
บางทีเกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย   บางทีเกิดแตกาย  วาจา  กับจิต 
           ถ.  บรรดาอธิกรณ ๔   เปนอธิกรณอะไร 
           ต.  เปนอาปตตาธิกรณ 
           ถ.  บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  ระงับดวยสมถะ ๓ อยาง    คือ    บางทีระงับดวยสัมมุขาวินัยกับ 
ปฏิญญาตกรณะ  บางทีระงับดวยสัมมุขาวินัย   บางทีระงับดวยติณวัตถารกะ. 
                                    อนิยต  ๒  สกิขาบท  จบ 
 
                                        หัวขอประจาํกัณฑ  
           [๒๖]  อนิยต ๒ สกิขาบท คือ  สิกขาบทวาดวยอาสนะกําบังพอจะทํา 
การได ๑  อาสนะกําบังไมถึงขนาดน้ัน  ๑  อันพระพุทธเจาผูประเสริฐ    ผูคงที่ 
ทรงบัญญัติไวดีแลวแล.  
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                                           นิสสัคคิยกัณฑ    
                              คําถามและคําตอบกฐินวรรคที่ ๑  
           [๒๗]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย    แกภิกษุผูเก็บ 
อดิเรกจีวรลวง  ๑๐  วัน  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเก็บอดิเรกจีวร. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒  คือ   บางทีเกิดแตกายกับวาจา   มิใชจิต    บางทีเกิดแตกาย 
วาจา  กับจิต... 
           [๒๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัดินิสสัคคิยปาจิตตีย    แกภิกษุผูอยู 
ปราศจากไตรจีวรสิ้นราตรีหน่ึง ณ ที่ไหน  
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปฝากจีวร    ไวในมือของภิกษุทั้งหลาย   
แลว   มีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก   หลีกไปสูจาริกในชนบท. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ   บางทีเกิดแตกายกับวาจา  มิใชจิต   บางทีเกิดแตกาย 
วาจา  กับจิต . . . 
           [๒๙]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  แกภิกษุผูรับอกาล 
จีวรแลวเก็บไวเกินเดือนหนึ่ง ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับอกาลจีวร  แลวเก็บไวเกินเดือนหนึ่ง. 
           มีบัญญัติ ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒ คือ   บางทีเกิดแตกายกับวาจา   มิใชจิต    บางทีเกิดแตกาย    วาจา 
กับจิต. . . 
           [๓๐]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย    แกภิกษุผูใช 
ภิกษุณีมิใชญาติใหซักจีวรเกา ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร  
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           ต.  ทรงปรารภทานพระอุทายี  
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายี  ใชภิกษุณีผูมิใชญาติใหซักจีวรเกา. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖... 
           [๓๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัตินิสสัคคิยปาจิตีย  แกภิกษุผูรับจีวร 
จากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุทายี 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายี   รับจีวรจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๖... 
           [๓๒]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  แกภิกษุผูขอจีวร 
กะพอเจาเรือนก็ดี  กะแมเจาเรือนก็ดี   ผูมิใชญาติ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร  
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           ถ.  เพราะเรื่องอะไร   
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร  ขอจีวร กะเศรษฐีบุตรผู 
มิใชญาติ. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๖. . . 
           [๓๓]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  แกภิกษุผูขอจีวร 
ยิ่งกวานั้น   กะพอเจาเรือนก็ดี   กะแมเจาเรือนก็ดี  ผูมิใชญาติ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย  ไมรูประมาณแลวขอจีวรเปนอันมาก. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . . 
           [๓๔]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย   แกภิกษุผูอันเขา 
ไมไดปวารณาไวกอน  เขาไปหาพอเจาเรือนผูมิใชญาติแลวถงึการกําหนดในจีวร 
ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร  
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           ต.  ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร  
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องทานพระอุปนันทศากยบุตร  เขาไมไดปวารณาไวกอน 
เขาไปหาพอเจาเรือนผูมิใชญาติ   แลวถึงการกําหนดในจีวร. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . . 
           [๓๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย   แกภิกษุผูอันเขา 
ไมไดปวารณาไวกอน     เขาไปหาพอเจาเรือนท้ังหลายผูมิใชญาติแลวถึงการ 
กําหนดในจีวร ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ น พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร  อันเขาไมไดปวารณาไว 
กอน   เขาไปหาพอเจาเรือนทั้งหลายผูมิใชญาติ   แลวถึงการกําหนดในจีวร. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . . 
           [๓๖]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย   แกภิกษุผูยังจีวร 
ใหสําเร็จดวยการทวงเกิน ๓ ครั้ง  ยนืเกิน ๖ ครั้ง  ณ  ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี  
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร  อันอุบายสกกราบเรียนวา 
ขอพระคุณเจาจงรอสักวัน หน่ึง  ก็มิไดรอ. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . . 
                                  กฐินวรรค  ที ่๑ จบ 
 
                                   หัวขอประจําวรรค  
           [๓๗]   อดิเรกจีวร ๑  ราตรีเดียว  ๑  อกาลจีวร ๑  ซักจีวรเกา ๑   รับ 
จีวรเปนขอท่ี  ๕  ขอจีวร ๑  ขอเกินกําหนด ๑  เขามิไดปวารณา ๒ สิกขาบทกับ 
ทวง ๓ ครั้ง. 
 
                         คําถามและคําตอบโกสิยวรรคที่ ๒  
           [๓๘]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น     เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย    แกภิกษุผูใหทํา 
สันถัตเจือดวยไหม ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย  
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           ถ.  เพราะเรื่องอะไร    
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเขาไปหาพวกชางไหน   แลวพูดอยางนี้ 
วาทานท้ังหลาย   ขอจงตมตัวไหมใหมาก   จงใหแกพวกฉันบาง   แมพวกฉัน 
ก็ปรารถนาจะใหทําสันถัตเจือดวยไหม. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖ . . . 
           [๓๙]  ถามวา     พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย    แกภิกษุผูใหทํา 
สันถัตแหงขนเจียมดําลวน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครเวสาลี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน. 
           มีบญัญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . . 
           [๔๐]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  แกภิกษุผูไมถือเอาขน 
เจียมขาว ๑  สวน  ขนเจียมแดง  ๑  สวน  แลวใหทาํสันถัตใหม ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 36 

           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย   
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย     ถือเอาชายขนเจียมขาวนิดหนอย 
เทาน้ัน  แลวใหทําสันถัตขนเจียมดําลวนเชนนั้นแหละ. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . . 
           [๔๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย   แกภิกษุผูใหทํา 
สันถัตทุกป ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ต.   เพราะเรื่องอะไร 
           ถ.   เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปใหทําสันถัตทุกป. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๖. . . 
           [๔๒]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย   แกภิกษุผูไมถือ 
เอาสันถัตเกาโดยรอบหนึง่คืบพระสุคต    แลวใหทาํสันถัตสําหรับนั่งใหม  ณ 
ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร  
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           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป    
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปทิ้งสันถัต   แลวสมาทานอารัญญิกธุดงค 
บิณฑปาติกธุดงค  ปงสุกูลิกธุดงค. 
           มีบัญญัติ ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . .  
           [๔๓]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย     แกภิกษุผูรับ 
ขนเจียมแลวเดินทางไปเกิน ๓ โยชน  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหน่ึง     รับขนเจียมแลวเดินทางไปเกิน  ๓ 
โยชน. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒   คือ  บางทีเกิดแตกาย   มิใชวาจา   มิใชจิต   บางทีเกิดแตกายกับจิต    มิใช 
วาจา . . . 
           [๔๔]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  แกภิกษุใชภิกษุณี 
ผูมิใชญาติใหซักขนเจียม ณ ที่ไหน  
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           ถ.  ทรงปรารภใคร    
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย   ใชภิกษุณีผูมิใชญาติใหซักขนเจียม. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ีเกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . .  
           [๔๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย     แกภิกษุผูรับ 
รูปยะ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร   รับรูปยะ. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏ- 
ฐาน ๖. . . 
           [๔๖]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย  แกภิกษุผูถึงความ 
แลกเปลี่ยนดวยรูปยะมีประการตาง ๆ  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย  
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           ถ.  เพราะเรื่องอะไร    
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย     ถึงความแลกเปลี่ยนดวยรูปยะมี 
ประการตาง ๆ. 
           มีบัญญัติ  ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . . 
           [๔๗]  ถามวา     พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย   แกภิกษุผูถึงการ 
ซื้อและขายมีประการตาง ๆ  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร     ถึงการซ้ือและขายกับ 
ปริพาชก. 
           มีบัญญัติ  ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . . 
                               โกสิยวรรค  ท่ี ๒  จบ 
 
                                 หัวขอประจําวรรค 
           [๔๘]  สันถัตเจือไหม ๑    ดําลวน ๑    ไมไดสวน  ๑    ทําทุกป  ๑ 
สันถัตเกา ๑   กับการนําขนเจียมไป ๑  ซักขนเจียม ๑  รับรูปยะ ๑  แลกเปลี่ยน 
และซื้อขาย   มีประการตาง ๆ ๒ สิกขาบท.  
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                       คําถามและคําตอบปตตวรรคที่ ๓    
           [๔๙]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย    แกภิกษุผูเก็บ 
อดิเรกบาตรไวเกิน  ๑๐ วัน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเก็บอดิเรกบาตร. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒   คือ    บางทีเกิดแตกายกับวาจามิใชจิต    บางทีเกิดแตกาย 
วาจา   กับจิต. . . 
           [๕๐]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตียแกภิกษุผูมีบาตร 
มีรอยราวหยอน ๕ แหง  ใหจายบาตรใหม  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ  สกิกชนบท 
           ถ.  ปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียผูมีบาตรทะลุเพียงเล็กนอยบาง     ราว 
เพียงเล็กนอยบาง   เพียงเปนรอยขีดบาง   ก็ขอบาตรเปนอันมาก.  
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           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ีเกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . .   
           [๕๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย     แกภิกษุผูรับ 
ประเคนเภสัชแลวเก็บไวเกิน ๗ วัน   ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับประเคนเภสัชแลวเก็บไวเกิน ๗ วัน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ีเกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนในกฐินสิกขาบท) . . . 
           [๕๒]   ถามวา     พระผูพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตียแกภิกษุผูแสวงหา 
ผาอาบนํ้าฝน  เมื่อฤดูรอนเหลือเกินกวา ๑  เดือน  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสวงหาผาอาบนํ้าฝน      เมื่อฤดูรอน 
เหลือเกินกวา ๑ เดือน.  
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           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . .    
           [๕๓]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตียแกภิกษุผูใหจีวร 
แกภิกษุเอง   แลวโกรธ   นอยใจ   ชิงเอาคืนมา  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร   ใหจีวรแกภิกษุเองแลว 
โกรธ   นอยใจ   ชิงเอาคืนมา. 
           มีบัญญัติ  ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. . .  
           [๕๔]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น     เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย  แกภิกษุผูขอดาย 
มาเอง  ใหชางหูกทอจีวร  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ กรุงราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียขอดายมาเองแลว    ใชชางหูกทอจีวร.  
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           มีบัญญัติ  ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . .   
           [๕๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตีย   แกภิกษุผูอันเขา 
ไมไดปวารณาไวกอน  เขาไปหาชางหูกของพอเจาเรือนผูมิใชญาติ  แลวถึงความ 
กําหนดในจีวร ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร     เขาไมไดปวารณาไว 
กอนเขาไปหาชางหูกของพอเจาเรือนผูมิใชญาติ   แลวถึงความกําหนดในจีวร. 
           มีบัญญัติ  ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบทท่ี  ๖  สกิขาบทน้ี   เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . . 
           [๕๖]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย     แกภิกษุผูรับ 
อัจเจกจีวร   แลวเก็บไวเลยสมัยจีวรกาล  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับอัจเจกจีวร     แลวเก็บไวเลยสมัย  
จีวรกาล. 
           มีบัญญัติ  ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี   เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนในกฐินสิกขาบท) . . . 
           [๕๗]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตียแกภิกษุผูเก็บจีวร 
๓ ผืน  ผืนใดผืนหน่ึงไวในละแวกบาน  แลวอยูปราศเกิน ๖ ราตรี  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปเก็บจีวร ๓ ผืน    ผืนใดผืนหน่ึงไวใน 
ละแวกบาน   แลวอยูปราศเกิน ๖ ราตรี. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี  เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนในกฐินสิกขาบท) . . . 
           [๕๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย    แกภิกษุผูรูอยู 
นอมลาภท่ีเขานอมมาจะถวายสงฆ  มาเพ่ือตน  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียรูอยู  นอมลาภที่เขานอมมาจะถวายสงฆ 
มาเพ่ือตน.   
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี   เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓ . . . 
                               ปตตวรรค  ที ่ ๓   จบ 
 
                                 หัวขอประจําวรรค 
           [๕๙]  อดิเรกบาตร  ๑  กับบาตรมีรอยราวหยอน  ๑   เภสัช  ๑  ผา 
อาบนํ้าฝน ๑  โกรธชิงจีวร  ๑  ชางหูก ๒  สิกขาบท  กับอัจเจกจีวร ๑  อยูปราศ 
๖ ราตรี ๑  นอมลาภมาเพ่ือตน ๑. 
                     นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท  จบ 
 
                                     ปาจิตติยกัณฑ  
                      คําถามและคําตอบมุสาวาทวรรคท่ี ๑  
           [๖๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะสัมปชานมุสาวาท 
ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระหัตถกศากยบุตร 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.  เพราะเรื่องที่พระหัตถกศากยบุตร     เจรจากับพวกเดียรถียกลาว   
ปฏิเสธแลวรบั   กลาวรับแลวปฏิเสธ. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๓ คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา   บางทีเกิดแตวาจากับจิต    มใิชกาย 
บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต . . . 
           [๖๑]  ถามวา     พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น     เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะโอมสวาท ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียทะเลาะกับพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก 
ดาภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี   เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓ . . . 
           [๖๒]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะสอเสียดภิกษุ 
ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย  
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           ถ.  เพราะเรื่องอะไร   
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเก็บเอาคําสอเสียด      ไปบอกแกภิกษุ 
ผูหมางกัน   เกิดทะเลาะกัน   ถึงการวิวาทกัน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. . . 
           [๖๓]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น     เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูสอนธรรมแก 
อนุปสัมบันวาพรอมกัน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียสอนธรรมแกอุบาสกอุบาสิกาวาพรอม 
กัน. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒ คือ   บางทีเกิดแตวาจา   มิใชกาย    มิใชจิต   บางทีเกิดแตวาจากับจิต    มิใช 
กาย . . . 
           [๖๔]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญติัปาจิตตียแกภิกษุผูสําเร็จการนอนรวมกัน 
อนุปสัมบันยิ่งกวา ๒-๓ คืน ณ ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี    
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูป  สําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบัน. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ  บางทีเกิดแกกาย   มใิชวาจา   มิใชจิต    บางทีเกิดแต 
กายกับจิต   มิใชวาจา ... 
           [๖๕]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญติัปาจิตตียแกภิกษุ  ผูสําเร็จการนอนรวมกับ 
มาตุคาม ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอนุรุทธะ 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอนุรุทธะนอนรวมกับมาตุคาม. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒  (เหมือนเอฬกโลมสกิขาบท). . . 
           [๖๖]  ถามวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญติัปาจิตตียแกภิกษุผูแสดงธรรมแกมาตุคาม 
ยิ่งกวา ๕-๖ คํา ณ ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุทายี 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานอุทายีแสดงธรรมแกมาตุคาม. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๒  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒  (เหมือนปทโสธัมมสิกขาบท). . . 
           [๖๗]  ถามวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญติัปาจิตตียแกภิกษุผูบอกอุตริมนุสธรรม 
อันมีจริงแกอนุปสัมบัน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา   พรรณนาคุณแหงอุตริ- 
มนุสธรรมของกันและกัน  แกพวกคฤหัสถ. 
           มีบัญญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๓ คือ   บางทีเกิดแตกาย    มิใชวาจา    มิใชจิต     บางทีเกิดแตวาจา    มิใชกาย 
มิใชจิต   บางทีเกิดแตกายกับวาจามิใชจิต . . . 
           [๖๘]  ถามวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญติัปาจิตตียแกภิกษุผูบอกอาบัติชั่วหยาบของ 
ภิกษุแกอนุปสัมบัน ณ ทีไ่หน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแกอนุป- 
สัมบัน. 
           มีบัญญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๓  ( เหมือนอทินนาทานสิกขาบท ). . . 
           [๖๙]  ถามวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูขุดดิน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุพวกเมืองอาฬวี 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกเมืองอาฬวีขุดดิน. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๓. . . 
                               มุสาวาทวรรค  ที่  ๑  จบ   
 
                                   หัวขอประจําวรรค 
           [๗๐]  พูดเท็จ ๑  ดา ๑  สอเสียด ๑  สอนวาพรอมกัน ๑ นอน ๒ 
แสดงธรรม ๑ บอกอุตริมนุสธรรม ๑ อาบัติชั่วหยาบ ๑  ขุดดิน ๑.  
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                         คําถามและคําตอบภูตคามวรรคที่  ๒   
           [๗๑]  ถามวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย  ในเพราะพรากภูตคาม ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุพวกเมืองอาฬวี 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกเมืองอาฬวีตัดตนไม. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๓ . . . 
           [๗๒]  ถามวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญติัปาจิตตียในเพราะแกลงกลาวคําอื่น   ใน 
เพราะทําใหลําบาก ณ ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระฉันนะ 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉันนะ  ถกูสงฆซักถามอยูดวยอาบัติในทามกลาง 
สงฆกลับเอาเรื่องอ่ืนมาพูดกลบเกลื่อนเสีย. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ . . .  
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           [๗๓]  ถามวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมา   
สัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบัญญัติปาจิตตีย   ในเพราะความเปนผูโพนทะนา 
ในเพราะความเปนผูบนวา ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครราชคฤห 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.   ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระเมตติยะและพระภุมมชกะยังภิกษุทั้งหลายใหยก 
โทษทานพระทัพพมัลลบุตร. 
           มีบัญญัติ  ๑ อนุบญัญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน  ๓ . . .  
           [๗๔]  ถามวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูวางเตียงก็ดี  ต่ังก็ดี  ฟูก 
ก็ดี   เกาอ้ีก็ดี   อันเปนของสงฆในที่แจงแลวไมเก็บ   ไมบอกส่ัง    หลีกไปเสีย 
ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูป  วางเสนาสนะอันเปนของสงฆ    ในที ่
แจงแลวไมเก็บ  ไมบอกสั่ง   หลกีไปเสีย.  
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           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี   
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒  (เหมือนกฐินสิกขาบท) . . . 
           [๖๕]  ถามวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูปูที่นอนในวิหารเปน 
ของสงฆแลวไมเก็บ  ไมบอกส่ัง  หลกีไปเสีย  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระสัตตรสวัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระสัตตรสวัคคียปูที่นอนในวิหารเปนของสงฆ แลว 
ไมเก็บ  ไมบอกส่ัง  หลีกไปเสีย. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท). . . 
           [๗๖]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษุผูรูอยู    สําเร็จการนอน 
แซกแซงภิกษุผูเขาไปกอนในวิหารของสงฆ  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียสําเร็จการนอนแซกแซงภิกษุผูเถระ.  
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           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา. . .    
           [๗๗]  ถามวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูโกรธขัดใจ   ฉุดครา 
ภิกษุจากวิหารของสงฆ  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียโกรธ ขัดใจ  ฉุดคราภิกษุทั้งหลายจาก 
วิหารของสงฆ. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๓ . . . 
           [๗๘]   ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญติัปาจิตตีย   แกภิกษุผูนั่งทับเตียงก็ดี  ต้ังก็ดี 
อันมีเทาเสียบบนรานในวิหารเปนของสงฆ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหน่ึง     นั่งทับเตียงอันมีเทาเสียบบนรานใน 
วิหารเปนของสงฆโดยแรง.  
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           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน   
๒ คือ   บางทีเกิดแตกาย   มิใชวาจา   มิใชจิต   บางทีเกิดแตกายกับจิต   มิใช 
วาจา . . . 
           [๗๙]  ถามวา พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญติัปาจิตตีย   แกภิกษุผูอํานวยใหพอก ๒-๓ 
ชั้น  แลวอํานวยยิ่งกวานั้น   ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระฉันนะ 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระฉันนะใหมุงวิหารท่ีสรางสําเร็จแลวบอย ๆ 
ใหโบกฉาบบอย ๆ วิหารหนักเกินไปก็ทลายลง. 
           มีบัญญัติ  ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖ . . . 
           [๘๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูรูอยูวา    น้ํามตัีว 
สัตว  เอารดหญาก็ดี  ดินก็ดี ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ เมืองอาฬวี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุพวกเมืองอาฬวี  
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           ถ.  เพราะเรื่องอะไร    
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกเมืองอาฬวี    รูอยูวานํ้ามีตัวสัตว    เอารด 
หญาบาง  รดดินบาง. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี เกิดดวยสมุฏฐาน 
๓ . . . 
                                    ภูตคามวรรค ที่  ๒   จบ 
 
                                        หัวขอประจาํวรรค  
           [๘๑]  ตัวตนไม ๑  กลาวสอเสียด ๑  โพนทะนา ๑  ที่แจง ๑  วิหาร ๑ 
นอนเบียด  ๑  ฉุดครา ๑  บนราน ๑  โบกฉาบ ๑   เอานํ้ามีตัวสัตวรดทิ้งเสีย ๑. 
 
                              คําถามและตอบโอวาทวรรคท่ี ๓ 
           [๘๒]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูไมไดรับสมมุติ 
สั่งสอนภิกษุณี ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย  ไมไดรับสมมติ  สั่งสอนภิกษุณี 
           ถ.  ในสิกขาบทน้ันมีบัญญัติ  อนุบัญญัติ  อนุปนนบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มบีัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑  อนุปนนบัญญัติไมมีในสิกขาบทน้ัน  
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           บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ี    เกิดดวยสมุฏฐาน ๒  คือ    
บางทีเกิดแตวาจา   มิใชกาย   มิใชจิต   บางทีเกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย . . . 
           [๘๓]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูสั่งสอนภิกษุณี 
เมื่อพระอาทิตยอัสดงแลว ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระจูฬปนถก 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระจูฬปนถก  สั่งสอนภิกษุณี  เมื่อพระอาทิตย 
อัสดงแลว. 
           มีบัญญัติ ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สกิขาบทน้ี      เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนปทโสธัมมสิกขาบท) . . . 
           [๘๔]   ถามวา    พระผูพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูเขาไปสูที่อาศัย 
แหงภิกษุณีแลว  สั่งสอนพวกภิกษุณี ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเขาไปสูที่อาศัยแหงภิกษุณีแลวส่ังสอน 
พวกภิกษุณี.  
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           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี   
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือนในกฐินสิกขาบท). . .  
           [๘๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูกลาววา   พวก 
ภิกษุกลาวสอนพวกภิกษุณีเพราะเหตุอามิส ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียกลาววา  พวกภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณี 
เพราะเหตุอามิส. 
           มีบัญญัติ  ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. . . 
           [๘๖]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น     เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุผูใหจีวรแกภิกษุณี 
ผูมิใชญาติ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหน่ึงไดใหจีวรแกภิกษุณีผูมิใชญาติ.  
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           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี   
เกิดดวยสมุฏฐาน  ๖ . . . 
           [๘๗]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูเย็บจีวรเพ่ือ 
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุทายี 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีเย็บจีวร   เพ่ือภิกษุณีผูมิใชญาติ. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน  ๖ . . . 
           [๘๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูชักชวนภิกษุณี 
แลวเดินทางไกลรวมกัน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย    ชักชวนพวกภิกษุณี    เดินทางไกล 
รวมกัน.  
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           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๔  คือ   บางทีเกิดแตกาย   มใิชวาจา   มิใชจิต   บางทีเกิดแต 
กายกับวาจา   มิใชจิต     บางทีเกิดแตกายกับจิต    มิใชวาจา    บางทีเกิดแตกาย   
วาจาและจิต  . . . 
           [๘๙]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูชักชวนภิกษุณี 
แลวโดยสารเรือลําเดียวกัน  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย    ชักชวนพวกภิกษุณีแลวโดยสารเรือ 
ลําเดียวกัน. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน   ๔ . . . 
           [๙๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุผูรูอยูฉันบิณฑบาต 
อันภิกษุณีแนะนําใหถวาย  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระเทวทัต  
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           ถ.  เพราะเรื่องอะไร   
           ต.  เพราะเรื่องที่พระเทวทัตรูอยู    ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําให 
ถวาย. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖   สกิขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา. . . 
           [๙๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุผูเดียว สําเร็จการ 
นั่งในท่ีลับกับภิกษุณีผูเดียว  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุทายี 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีผูเดียว      สําเร็จการน่ังในท่ีลับกับ 
ภิกษุณีผูเดียว. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  คือ   เกิดแตกายกับจิต  มิใชวาจา. . . 
                               โอวาทวรรค ที่  ๓   จบ 
 
                                    หวัขอประจําวรรค  
           [๙๒]  ไมไดรับสมมติสั่งสอน  ๑    พระอาทิตยอัสดง ๑    ที่อาศัย  ๑ 
เหตุอามิส ๑  ใหจีวร ๑   เย็บจีวร  ๑  ชกัชวนกันแลวเดินทาง  ๑  ชักชวนกัน 
แลวโดยสารเรือ ๑   ภัตรที่ภิกษุณีแนะนําใหถวาย ๑   นั่งในท่ีลับ  ๑.  
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                        คําถามและคําตอบโภชนวรรคที่  ๔   
           [๙๓]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูฉันอาหารใน 
โรงทานยิงกวาครั้งหนึ่งน้ัน ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย  อยูฉันอาหารในโรงทานเปนประจํา. 
           มีบัญญัติ ๑   อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒    (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) . . . 
           [๙๔]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   ในเพราะฉันเปนหมู   ณ 
ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงประรภพระเทวทัต 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระเทวทัตพรอมดวยบริษัท  เที่ยวขอในสกุลทั้งหลาย 
มาฉัน. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๗  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒   (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) . . .  
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           [๙๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    ในเพราะโภชนะทีหลัง 
ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครเวสาลี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูป    รบันิมนตไวในท่ีแหงหน่ึงแลว   ฉัน 
ในที่อ่ืน. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๓  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒  (เหมือนกฐินสิกขาบท) . . . 
           [๙๖]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น       ทรงบัญญัติปาจิตตีย     แกภิกษุผูรับขนมเต็ม 
 ๒-๓ บาตร  แลวรับยิ่งกวาน้ัน  ณ  ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไมรูจักประมาณรับ. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . .  
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           [๙๗]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูฉันเสร็จ  หาม 
ภัตรแลว   ฉันของขบเค้ียวก็ดี  ของฉันก็ดี   ที่ไมเปนเดน ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปฉันเสร็จ หามภัตรแลว  ฉันในที่แหงอ่ืน. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒  (เหมือนกฐินสิกขาบท). . . 
           [๙๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูนําของเค้ียวก็ดี 
ของฉันก็ดี  อันไมเปนเดน   ไปลอภิกษุผูฉันเสร็จ  หามภัตรแลว   ใหฉัน    ณ 
ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหน่ึง   นําของฉันอันไมเปนเดนไปลอภิกษุผู 
ฉันเสร็จ   หามภัตรแลว   ใหฉัน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. . .  
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           [๙๙]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษุผูฉันของเค้ียวก็ดี 
ของฉันก็ดี  ในเวลาวิกาล  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ พระนครราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระสัตตรสวัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระสัตตรสวัคคียฉันโภชนะในเวลาวิกาล 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). . . 
           [๑๐๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูฉันของเค้ียวก็ดี 
ของฉันก็ดี  ซึ่งรับประเคนไวคางคืน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครเวสาลี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระเวลัฏฐสีสะ 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระเวลัฏฐสีสะ     ฉันโภชนะท่ีรับประเคนไว 
คางคืน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). . .  
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           [๑๐๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูขอโภชนะอัน 
ประณีตเพ่ือประโยชนแกตนมาฉัน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียขอโภชนะอันประณีต    เพ่ือประโยชน 
แกตนมาฉัน. 
           มีบัญญัติ ๑   อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๔ . . . 
           [๑๐๒]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุผูกลืนอาหารท่ีเขา 
ไมไดใหลวงชองปาก  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครเวสาลี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหน่ึง      กลืนอาหารท่ีเขายังไมไดให     ลวง 
ชองปาก.  
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           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี   
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) . . .  
                                   โภชนวรรค  ที่  ๔   จบ 
 
                                       หัวขอประจาํวรรค  
           [๑๐๓]  อาหารในโรงทาน ๑  ฉันเปนหมู ๑  โภชนะทีหลัง ๑  เต็ม ๒ 
บาตร ๑   หามภัตร ๑    เวลาวิกาล ๑    ของเค้ียว ๑  รับประเคนไวคางคืน  ๑ 
โภชนะประณีต ๑   อาหารท่ีเขาไมไดใหลวงชองปาก ๑. 
 
                          คําถามและคําตอบอเจลกวรรค  ที ่ ๕  
           [๑๐๔]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูใหของเค้ียวก็ดี 
ของฉันก็ดี   แกอเจลกก็ดี   แกปริพาชกก็ดี   แกปรพิาชิกาก็ดี   ดวยมือของตน 
ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครเวสาลี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอานนท 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอานนทเขาใจวา  ขนมชิ้นหน่ึง  ไดใหขนม 
๒ ชิ้น   แกปริพาชิกานางหน่ึง. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). . .  
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           [๑๐๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      ทรงบัญญัติปาจิตตีย     แกภิกษุผูชวนภิกษุวา 
มาเถิด   คุณ   เราจักเขาไปสูบานหรือสูนิคม   เพ่ือบิณฑบาตดวยกัน   แลวให 
เขาถวายก็ดี   ไมใหถวายก็ดีแกเธอ   แลวสงกลับไปเสีย  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร    ชวนภิกษุวา    มาเถิด 
คุณ   เราจักเขาไปสูบานเพ่ือบิณฑบาตดวยกัน   ไมใหเขาถวายแกเธอ   แลวสง 
กลับไป. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. . . 
           [๑๐๖]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย     แกภิกษุผูสําเร็จการน่ัง 
แทรกแซงในสโภชนสกลุ  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร    สําเร็จการน่ังแทรกแซง 
ในสโภชนสกุล.  
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           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  คือ  เกดิแตกายกับจิต  มิใชวาจา. . .    
           [๑๐๗]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูสําเร็จการนั่งใน 
ที่ลับ  คือ  ในอาสนะกําบัง  กับมาตุคาม ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร     สําเร็จการน่ังในท่ีลับ 
คือ  ในอาสนะกําบัง  กับมาตุคาม. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี เกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง   คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา. . . 
           [๑๐๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูเดียว   สําเร็จ 
การน่ังในท่ีลับกับมาตุคามผูเดียว  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร       ผูเดียวสําเร็จการน่ัง 
ในที่ลับกับมาตุคามผูเดียว.  
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           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง  คือ  เกดิแตกายกับจิต  มิใชวาจา. . . 
           [๑๐๙]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูรับนิมนตแลว 
มีภัตรอยู  ไมบอกลาภิกษุซึ่งมีอยู   ถึงความเปนผูเที่ยวไปในสกุลทั้งหลาย  กอน 
เวลาฉันก็ดี  หลังเวลาฉันก็ดี  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ พระนครราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร   รับนิมนตแลว   มีภัตร 
อยู   ถึงความเปนผูเท่ียวไปในสกุลทั้งหลาย  กอนเวลาฉัน  หลงัเวลาฉัน. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๔  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒  (เหมือนกฐินสิกขาบท) . . . 
           [๑๑๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูขอเภสัชยิ่งกวา 
กําหนดน้ัน  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ สกักชนบท 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ท.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย    อันมหานามศากยะกลาววา    วันนี้   
ขอทานจงรอ  ก็มิไดรอ. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๖. . . 
           [๑๑๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษุผูไปเพ่ือดูกองทัพ 
ซึ่งยกออกไป ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย  ไดไปเพ่ือจะดูกองทัพซ่ึงยกออกไป. 
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). . . 
           [๑๑๒]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูอยูในกองทัพ 
เกินกวา ๓ คืน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียอยูในกองทัพเกินกวา ๓ คืน.  
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           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สกิขาบทน้ี    เกิดดวย   
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). . . 
           [๑๑๓]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูไปสูสนามรบ 
ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียไดไปสูสนามรบ. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). . . 
                                 อเจลกวรรรค  ที ่ ๕  จบ 
 
                                      หัวขอประจาํวรรค 
           [๑๑๔]   ใหแกอเจลก ๑  สงภิกษุกลับไป ๑   สโภชนสกลุ ๑   นั่งใน 
ที่ลับ ๒ สิกขาบท  ภิกษุมีอยู  ๑   เภสชั  ๑  ดกูองทัพท่ียกออกไป  ๑  อยูเกิน 
๓ ราตรี ๑  ไปสูสนามรบ  ๑. 
 
                         คําถามและคําตอบสุราเมรยวรรค   ที่ ๖ 
           [๑๑๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย  ในเพราะดื่มสุราและเมรัย 
ณ ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระสาคตะ  
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระสาคตะด่ืมน้ําเมา. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  คือ   บางทีเกิดแตกาย  มใิชวาจา  มิใชจิต  บางทีเกิดแตกายกับจิต 
มิใชวาจา . . . 
           [๑๑๖]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะจ้ีดวยน้ิวมือ  ณ 
ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียใชนิ้วมือจ้ีภิกษุใหหัวเราะ. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา. . . 
           [๑๑๗]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตียในเพราะเลนน้ํา  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร  
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           ต.  ทรงปรารภพระสัตตรสวัคคีย    
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระสัตตรสวัคคียเลนน้ําในแมน้ําอจิรวดี. 
           มีบัญญัติ   ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา . . . 
           [๑๑๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะความไมเอื้อเฟอ 
ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครโกสัมพี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระฉันนะ 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระฉันนะไดทําความไมเอ้ือเฟอ. 
           มีบัญญัติ  ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. . . 
           [๑๑๙]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูหลอนภิกษุ  ณ 
ที่ไหน. 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย  
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           ถ.  เพราะเรื่องอะไร    
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียหลอนภิกษุ 
           มีบัญญัติ  ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓ . . . 
           [๑๒๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษุผูติดไฟผิง ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ ภัคคชนบท 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปกอไฟผิง. 
           มีบัญญัติ  ๑   อนุบัญญัติ  ๒   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๖. . . 
           [๑๒๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูอาบนํ้าหยอน 
กึ่งเดือน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปเห็นพระราชาแลว   ก็ยังไมรูจักประมาณ 
อาบนํ้า  
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           ถ.  มสีัพพัตถบัญญัติ   ปเทสบัญญัติ  หรือ   
           ต.  มแีตปเทสบัญญัติ. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๖ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). . . 
           [๑๒๒]  ถามวา     พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูไมถือเอาวัตถุ 
สําหรับทําใหเสียสี  ๓ อยาง  อยางใดอยางหน่ึง  แลวใชจีวรใหม ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปจําจีวรของตนไมได 
           มีบัญญัติ   ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี   เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) . . . 
           [๑๒๓]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย     แกภิกษุผูวิกัปจีวรเอง 
แกภิกษุก็ดี   แกภิกษุณีก็ดี   แกสิกขมานาก็ดี    แกสามเณรก็ดี   แกสามเณรีก็ดี 
แลวใชสอยจีวรนั้น    ซึ่งไมใหเขาถอนกอน  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร  
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           ถ.  เพราะเรื่องอะไร   
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร      วิกัปจีวรเองแกภิกษุ 
แลวใชสอยจีวรนั้น  ซึ่งไมใหเขาถอนกอน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนกฐินสิกขาบท). . . 
           [๑๒๔]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูซอนบาตรก็ด ี
จีวรก็ดี  ผาปูนั่งก็ดี  กลองเข็มก็ดี  ประคดเอวก็ดี  ของภิกษุ  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียซอนบาตรบาง  จีวรบาง  ผาปูนั่งบาง 
กลองเข็มบาง   ประคดเอวบาง   ของภิกษุทั้งหลาย. 
           มีบัญญัติ   ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี  เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓ . . . 
                                 สุราเมรยวรรค   ที่  ๖  จบ 
 
                                       หัวขอประจาํวรรค 
           [๑๒๕]  สุรา ๑  จ้ีดวยน้ิวมือ ๑  เลนน้ํา ๑  ไมเอ้ือเฟอ  ๑  หลอน 
ภิกษุ ๑   ติดไฟผิง ๑   อาบนํ้า ๑   วัตถทุําใหเสียสี ๑   วิกัป ๑  ซอนจีวร ๑.  
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                         คําถามและคําตอบสัปปาณกวรรคที่   ๗   
           [๑๒๖]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูแกลงฆาสัตว 
ใหตาย ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุทายี 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีแกลงฆาสัตวใหตาย. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน  ๓. . . 
           [๑๒๗]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูรูอยูบริโภคน้ํา 
มีตัวสัตว ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียรูอยู   บรโิภคนํามีตัวสัตว. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ   ๖   สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓ . . .  
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           [๑๒๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูรูอยูพ้ืนอธิกรณ 
ที่ทําเสร็จแลวตามธรรม   เพ่ือทําอีก  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียรูอยู     พ้ืนอธิกรณที่ทําเสร็จแลวตาม 
ธรรมเพื่อทําอีก. 
           มีบัญญัติ  ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี  เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. . . 
           [๑๒๙]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูรูอยูปดอาบัติ 
ชั่วหยาบของภิกษุ  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหน่ึงรูอยูปดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สกิขาบทน้ี  เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   คือ   เกิดแตกาย   วาจา   และจิต. . .  
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           [๑๓๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูรูอยูยังบุคคลผูมี 
อายุหยอน ๒๐  ป  ใหอุปสมบท ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรูอยูยังบุคคลมีอายุหยอน  ๒๐  ป    ให 
อุปสมบท. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓ . . . 
           [๑๓๑]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษุผูรูอยูชักชวนแลว 
เดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกพอคาผูเปนโจร  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหน่ึงรูอยู     ชักชวนเดินทางไกลสายเดียวกัน 
กับพวกพอคาผูเปนโจร.  
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           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย   
สมุฏฐาน ๒   คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา   บางทีเกิดแตกาย   วาจา 
และจิต . . .  
           [๑๓๒]   ถามวา     พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูชักชวนเดินทาง 
ไกลสายเดียวกันกับมาตุคาม   ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหน่ึงชักชวน     เดนิทางไกลสายเดียวกันกับ 
มาตุคาม. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๔. . . 
           [๑๓๓]    ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูไมสละทิฏฐิอัน 
ชั่วชา  เมื่อสวดสมนุภาสนจบหนท่ี ๓ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระอริฏฐะ   ผูเคยเปนคนฆาแรง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.  เพราะเรื่องที่พระอริฏฐะ   ผูเคยเปนคนฆาแรง    ไมสละทิฏฐิอัน   
ชั่วชา  เมื่อสวดสมนุภาสนจบหนท่ี ๓.  
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   คือ   เถิดแตกาย   วาจา   และจิต . . .                                
           [๑๓๔]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูรูอยูกินรวมกับ 
พระอริฏฐะผูกลาวอยางนั้น   มีธรรมอันสมควรยังไมไดทํา    ยังไมไดสละทิฏฐิ 
นั้น  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรืองอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย  รูอยูกินรวมกับพระอริฏฐะ   ผูกลาว 
อยางนั้น   มีธรรมอันสมควรยังไมไดทํา  ยังไมไดสละทิฏฐินั้น. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖   สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓ . . . 
           [๑๓๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูรูอยูเกลี้ยกลอม 
สมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะอยางนั้นแลว  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ    ณ  พระนครสาวัตถ ี
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 83 

           ถ.   เพราะเรื่องอะไร    
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย  รูอยูเกลี้ยกลอมกัณฑกะ  สมณุทเทส 
ผูถูกสงฆนาสนะอยางนั้นแลว. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓ . . . 
                             สัปปาณกวรรค  ที ่ ๗  จบ 
 
                                   หัวขอประจําวรรค 
           [๑๓๖]  แกลงฆาสัตวใหตาย  ๑  บรโิภคน้ําท่ีมีตัวสัตว ๑  พ้ืนอธิกรณ 
ที่ทําเสร็จแลวตามธรรม  ๑    รูอยูปดอาบัติชั่วหยาบ  ๑    อายุหยอน  ๒๐  ป  ๑ 
ชักชวนเดินทางกับพวกพอคาผูเปนโจร ๑  ชักชวนเดินทางกับมาตุดาม ๑ กิน 
รวม ๑   เกลีย้กลอมสมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะแลว ๑. 
 
                      คําถามและคําตอบสหธรรมิกวรรคที่   ๘ 
           [๑๓๗]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสันพุทธเจาพระองคนั้น      ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษุผูอันภิกษุทั้งหลาย 
วากลาวอยูโดยชอบธรรม   กลาววา   แนะเธอ   ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้ 
ตลอดเวลาท่ียังไมไดสอบถามภิกษุอ่ืนผูฉลาด  ผูทรงวินัย  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครโกสัมพี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระฉันนะ 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระฉันนะ  อันภิกษุทั้งหลายวาทานอยูโดยชอบ   
ธรรม   กลาววา    แนะเธอ    ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทน้ี     ตลอดเวลาท่ียัง 
ไมไดสอบถามภิกษุอ่ืนผูฉลาด  ผูทรงวินัย. 
           มีบัญญัติ  ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓ . . . 
           [๑๓๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูกนพระวินัย  ณ 
ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียกนพระวินัย. 
           มีบัญญัติ   ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. . . 
           [๑๓๙]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุ    ในเพราะความ 
เปนผูแสรงทําหลง ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.   ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสรงทําหลง.   
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี    เกิดดวยสมุฏ- 
ฐาน ๓. . . 
           [๑๔๐]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูโกรธ   ขัดใจ 
ใหประหารภิกษุ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียโกรธ    ขัดใจ     ใหประหารแกภิกษุ 
ทั้งหลาย. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๑ สิกขาบทน้ี    เกิดดวยสมุฏ- 
ฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา. . . 
           [๑๔๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงรูเห็น     เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูโกรธ    ขัดใจ 
เง้ือหอกคือฝามือแกภิกษุ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียโกรธ  ขัดใจ   เง้ือหอกคือฝามือ   แก   
ภิกษุทั้งหลาย.  
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี    เกิดดวยสมุฏ- 
ฐานอันหน่ึง คือเกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา . . . 
           [๑๔๒]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูกําจัดภิกษุดวย 
อาบัติสังฆาทิเสสหามูลมิได ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียกําจัดภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสหามูล 
มิได. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี    เกิดดวยสมุฏ- 
ฐาน ๓  . . . 
           [๑๔๓]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูแกลงกอความ 
รําคาญแกภิกษุ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแกลงกอความรําคาญแกภิกษุทั้งหลาย. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี    เกิดดวยสมุฏ- 
ฐาน ๓ . . .    
           [๑๔๔]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาองคนั้น      ทรงบัญญัติปาจิตตีย     แกภิกษุผูยืนแอบฟงความ 
เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดบาดหมางกัน  เกิดทะเลาะกัน  ถึงการวิวาทกัน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียยืนแอบฟงความ  เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิด 
บาดหมางกัน   เกิดทะเลาะกัน   ถึงการวิวาทกัน. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี     เกิดดวยสมุฏ- 
ฐาน ๒ คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา   บางทีเกิดแตกาย  วาจา   และ 
จิต . . . 
           [๑๔๕]  ถามวา  พระมีผูพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูใหฉันทะ   เพ่ือ 
กรรมอันเปนธรรมแลว  ถึงธรรมคือความบนวาในภายหลัง ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียใหฉันทะ  เพ่ือกรรมอันเปนธรรมแลว 
ถึงธรรมคือความบนวาในภายหลัง.    
           มีบัญญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ  สิกขาบทน้ี   เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ . . . 
           [๑๔๖]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูเมื่อเรื่องอันจะ 
พึงวินิจฉัยยังเปนไปอยูในสงฆ     ไมใหฉันทะแลวลุกจากอาสนะกลับไปเสีย ณ 
ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหน่ึง   เมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังเปนไปอยู 
ในสงฆ  ไมใหฉันทะแลวลุกจากอาสนะกลับไปเสีย. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ สิกขาบทน้ี   เกิดดวยสมุฏ- 
ฐานอันหน่ึง คือ เกิดแตกาย   วาจา   และจิต.  . . . 
           [๑๔๗]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูพรอม.กับ สงฆผู 
พรอมเพรียงกันใหจีวร  แลวถึงธรรมคือความบนวาในภายหลัง ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย    ผูพรอมกับสงฆผูพรอมเพรียงกันให 
จีวรแกภิกษุ   แลวถึงธรรมคือความบนวาในภายหลัง.   
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี   เกิดดวยสมุฏ- 
ฐาน  ๓. . . 
           [๑๔๘]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น     เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูรูอยู    นอมลาภ 
ที่เขานอมไปจะถวายสงฆ  มาเพ่ือบุคคล ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียผูรูอยู    นอมลาภท่ีเขานอมไปจะถวาย 
สงฆมาเพ่ือบุคคล. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖     สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน  ๓. . . 
                             สหธรรมมิกวรรคท่ี  ๘  จบ 
 
                                    หวัขอประจําวรรค 
           [๑๔๙]   ภิกษุกลาวโดยชอบธรรม ๑    กนวินัย ๑  .  แสรงทําหลง ๑ 
ใหประหาร ๑    เง้ือหอกคือฝามือ  ๑    อาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล ๑    กอความ 
รําคาญ ๑   ยนืแอบฟงความ  ๑   กรรมอันเปนธรรม ๑   วินิจฉัย  ๑   สงฆผู 
พรอมเพียงกันให ๑  นอมลาภมาเพ่ือบุคคล ๑.  
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                            คําถามและคําตอบราชวรรคที่  ๙    
           [๑๕๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูไมไดรับบอก 
กอน  เขาไปสูภายในพระตําหนักหลวง ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.   ทรงปรารภทานพระอานนท 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอานนทยังไมไดรับบอกอน    เขาไปสูภาย 
ในพระตําหนักหลวง. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี   เกิดดวย 
สมุฏฐาน  ๒   (เหมือนกฐินสิกขาบท) . . . 
           [๑๕๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูเก็บรัตนะ  ณ 
ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหน่ึงเก็บรัตนะ. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ  ๒  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ . . .   
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           [๑๕๒]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สมมาสันพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูไมบอกลาภิกษุ 
ที่มีอยูเขาไปสูบานในเวลาวิกาล  ณ ทีไ่หน  
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียไมบอกลาภิกษุที่มีอยู      แลวเขาไปสู 
บานในเวลาวิกาล. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๓  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖   สกิขาบท 
นี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒  (เหมือนกฐินสิกขาบท) . . . 
           [๑๕๓]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูใหทํากลองเข็ม 
แลวดวยกระดูกก็ดี   แลวดวยงาก็ดี     แลวดวยเขาก็ดี   ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไมรูจักประมาณ    ขอกลองเข็มเปนจํา- 
นวนมาก. 
           มีบัญญัติ ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมฏุฐาน ๖. . .  
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           [๑๔๔]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูใหทําเตียงก็ดี 
ต่ังก็ดี  เกินประมาณ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุปนันทะ  ศากยบุตร 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทะ  ศากยบุตร  ใหทําเตียงสูง. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . . 
           [๑๕๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูใหทําเตียงก็ดี 
ต่ังก็ดี  เปนของหุมนุน  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย    ใหทําเตียงก็ดี    ต่ังก็ดี    เปนของ 
หุมนุน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. . .  
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           [๑๕๖]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูใหทําผาปูนั่ง 
เกินประมาณ ณ ที่ไหน  
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียใหทําผาปูนั่งไมมีประมาณ. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖   สกิขาบท 
นี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ . . . 
           [๑๕๗]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุผูใหทําผาปดฝ 
เกินประมาณ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ฉัพพัคคียใชผาปดฝไมมีประมาณ. 
           มีบัญญัติ   ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ   ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖ . . .  
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           [๑๕๘]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-   
สัมมาสันพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูใหทําผาอาบน้ํา 
ฝนเกินประมาณ  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียใชผาอาบน้ําฝน  ไมมีประมาณ. 
           มีบัญญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ สิกขาบทน้ี    เกิดดวยสมุฏ- 
ฐาน ๖. . . 
           [๑๕๙]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุผูใหทําจีวรมีประ-  
มาณเทาจีวรพระสุคต ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอานนท 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระอานนท   ใชจีวรมปีระมาณเทาจีวรพระสุคต. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ สิกขาบทน้ี    เกิดดวยสมุฏ- 
ฐาน ๖. . . 
                                     ราชวรรค   ที่  ๙   จบ  
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                                      หัวขอประจาํวรรค    
           [๑๖๐]   ภายในพระตําหนักหลวง  ๑  เก็บ  ๑ ไมอําลาแลวเขาบาน  ๑ 
กลองเข็ม  ๑ เตียง  ๑ เตียงหุมนุน  ๑  ผาปูนั่ง  ๑  ผาปดฝ  ๑  ผาอาบน้ําฝน  ๑ ใช 
จีวรเทาสุคตจีวร  ๑. 
                              ปาจิตตีย  ๙๒  สิกขาบท  จบ 
 
                                 หัวขอบอกวรรคเหลาน้ัน   
           [๑๖๑]   วรรคเหลาน้ัน   คือ   มสุาวาทวรรค  ๑    ภูตคามวรรค  ๑ 
โอวาทวรรค ๑  โภชนวรรค ๑  อเจลกวรรค ๑  สุราเมรยวรรค ๑   สัปปาณก- 
วรรค ๑ สหธรรมิกวรรค ๑ รวมเปน ๙ กับราชวรรค. 
 
                                        ปาฏิเทสนียกัณฑ  
                              คําถามและคําตอบสิกขาบทที ่ ๑  
           [๑๖๒]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น       ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ    แกภิกษุผูเขาไปสูละ 
แวกบานแลวรับของเค้ียวก็ดี   ของฉันก็ดี    ดวยมือของตนจากมือของภิกษุณีผู 
มิใชญาติแลวฉัน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหน่ึง      เขาไปสูละแวกบานแลวรับอามิสจาก   
มือของภิกษุณี  ผูมิใชญาติ. 
           มีบัญญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี  เกิดดวยสมุฏฐาน 
๒ คือ   บางทีเกิดแตกาย   มิใชจิต    บางทีเกิดแตกายกับจิต   มใิชวาจา . . . 
 
                               คําถามและคําตอบสิกขาบทที ่ ๒ 
           [๑๖๓]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาฏิเทสนียะ  แกภิกษุผูไมหามภิกษุณี 
ผูสั่งเสียแลวฉัน  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครราชคฤห 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย  ไมหามภิกษุณีผูสั่งเสียอยู. 
           มีบัญญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ี    เกิดดวยสมุฏ- 
ฐาน ๒ คือ   บางที่เกิดแตกายกับวาจา  มิใชจิต   บางทีเกิดแตกายวาจา   และจิต . . . 
 
                               คําถามและคําตอบสิกขาบทที ่ ๓ 
           [๑๖๔]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาฏิเทสนียะ  แกภิกษุ  ผูรับของเค้ียว 
ก็ดี  ของฉันก็ดี   ในสกลุท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะดวยมือของตนแลวฉัน  ณ ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป  
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไมรูประมาณแลวรับ. 
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ  ๒  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ สิกขาบทน้ีเกิด 
ดวยสมุฏฐาน ๒  คือ   บางทีเกิดแตกาย   มิใชวาจา   มิใชจิต    บางทีเกิดแตกาย 
กับจิต   มิใชวาจา. . . 
 
                            คําถามและคําตอบสิกขายบทที่  ๔ 
           [๑๖๕] ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาฏิเทสนียะ   แกภิกษุผูรับของเค้ียว 
ก็ดี  ของฉันก็ดี  อันเขาไมไดบอกใหรูไวกอน   ในเสนาสนะปา   ดวยมือของ 
ตนในวัดที่อยู ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ สกักชนบท 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไมบอกวาโจรอาศัยอยูในอาราม. 
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ีเกิด 
ดวยสมุฏฐาน ๒  คือ    บางทีเกิดแตกายกับวาจา    มิใชจิต     บางทีเกิดแตกาย 
วาจา   และจิต . . . 
                               ปาฏิเทสนียะ  ๔  สิกขาบท  จบ  
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                                     หวัขอประจํากณัฑ    
           [๑๖๖]  ปาฏิเทสนียะ ๔   สิกขาบท   คือ   ภิกษุณีมิใชญาติ ๑ ภิกษุณี  
สั่งเสีย ๑ สกุลเสกขะ  ๑  เสนาสนะปา ๑  อันพระสัมพุทธเจาทรงประกาศแลว. 
 
                                          เสขิยกัณฑ 
                       คําถามและคําตอบปริมัณฑลวรรคท่ี  ๑ 
           [๑๖๗]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหนัต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
นุงผาเลื้อยหนาหรือเลื้อยหลัง ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนุงผาเลื้อยหนาบาง  เลื้อยหลังบาง. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี      เกดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา. . . 
           [๑๖๘]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
หมผาเลื้อยหนาหรือเลื้อยหลัง  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย  
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           ถ.   เพราะเรื่องอะไร   
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียหมผาเลื้อยหนาบาง   เลือ้ยหลังบาง. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   คือ   เกิดแตกายจับจิต    มิใชวาจา. . . 
           [๑๖๙]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
เปดกายเดินไปในละแวกบาน ณ  ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทองปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเปดกายเดินไปในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๑๗๐]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
เปดกายน่ังในละแวกบาน ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร  
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           ต.  เพระเรื่องที่พระฉัพพัคคียเปดกายน่ังในละแวกบาน.      
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๑๗๑]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
คะนองมือหรือเทา   เดินไปในละแวกบาน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปราภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเปดกายเดินไปในละแวกบาน  
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๑๗๒]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
คะนองมือหรือเทา   นั่งในละแวกบาน  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียคะนองมือบางเทาบาง    นั่งในละแวก 
บาน.  
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           มีบัญญัติ   ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).    
           [๑๗๓]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
แลดูในที่นั้น ๆ เดินไปในละแวกบาน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแลดูในที่นั้น ๆ เดินไปในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน เกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๑๗๔]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
แลดูในที่นั้น  ๆ  นั่งในละแวกบาน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียและในที่นั้น  ๆ  นั่งในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).  
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           [๑๗๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงเห็น    เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
เดินเวิกผาไปในละแวกบาน ณ ที่ไหน  
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินเวิกผาไปในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๑๗๖]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
นั่งเวิกผาในละแวกบาน ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย  นั่งเวิกผาในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
                               ปริมณัฑลวรรค  ที่  ๑  จบ  
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                      คําถามและคําตอบอุชชัคฆิกวรรคท่ี  ๒  
           [๑๗๗]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
เดินหัวเราะไปในละแวกบาน  ณ ที่ไหน   
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินหัวเราะเสียงดังไปในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   คือ   เกิดแตกาย   วาจาและจิต. 
           [๑๗๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
นั่งหัวเราะในละแวกบาน  ณ   ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งหัวเราะเสียงดังในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   คือ   เกิดแตกาย   กาจา   และจิต.  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 104 

           [๑๗๙]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
เดินพูดเสียงดังลั่นในละแวกบาน  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินพูดเสียงดังลั่นในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนสมนุภาสนสิกขาบท). 
           [๑๘๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
นั่งพูดเสียงดังลั่นในละแวกบาน  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งพูดเสียงดังลั่นในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ   ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   (เหมือนสมนุภาสนสิกขาบท).  
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           [๑๘๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
เดินโคลงกายไปในละแวกบาน  ณ  ทีไ่หน  
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินโคลงกายไปในละแวกบาน.                     
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงสมบัติ  ๖  สิกขาบทน้ี  เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๑๘๒]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
นั่งโคลงกายในละแวกบาน ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งโคลงกายในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ   ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).  
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           [๑๘๓]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
เดินไกวแขนไปในละแวกบาน  ณ  ทีไ่หน  
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี  
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินไกวแขนไปในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๑๘๔]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
นั่งไกวแขนในละแวกบาน  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งไกวแขนในสะแวกบาน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).  
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           [๑๘๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
เดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน  ณ ที่ไหน     
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๑๘๖]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
นั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
                                  อุชชัคฆิกวรรค  ที่  ๒  จบ  
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                         คําถามและคําตอบขัมภกตวรรคท่ี  ๓ 
           [๑๘๗]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
เดินคํ้ากายไปในละแวกบาน ณ  ที่ไหน                       
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินคํ้ากายไปในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๑๘๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
นั่งคํ้ากายในละแวกบาน  ณ  ที่ไหน                         
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งคํ้ากายในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).  
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           [๑๘๙]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
เดินคลุมศีรษะไปในละแวกบาน ณ ที่ไหน  
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย  เดินคลุมกายตลอดศีรษะไปในละแวก 
บาน. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๑๙๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
นั่งคลุมศีรษะในละแวกบาน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งคลุมกายตลอดศีรษะ ในละแวกบาน 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๑  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).  
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           [๑๙๑]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติทุกกฏแกพระภิกษุผูอาศัยความไม 
เอ้ือเฟอเดินกระโหยงเทาไปในละแวกบาน  ณ ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินกระโหยงเทาไปในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๑๙๒]   ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
นั่งรัดเขาในละแวกบาน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งรัดเขาในละแวกบาน.        
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).  
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           [๑๙๓]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  
รับบิณฑบาตโดยไมเคารพ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาตโดยไมเคารพ. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๑๙๘]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
แลดูในที่นั้น ๆ รับบิณฑบาต  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร   
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแลดูในที่นั้น ๆ รับบิณฑบาต. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกขาบท).  
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           [๑๙๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
รับแตแกงมาก ณ ที่ไหน                                             
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.    เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียรับแตแกงมาก. 
           มีบัญญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกขาบท). 
           [๑๙๖]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   
รับบิณฑบาตจนพูนบาตร ณ ที่ไหน                       
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาตจนพูนบาตร.  
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
                                     ขัมภกตวรรคที่  ๓  จบ 
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                         คําถามและคําตอบปณฑปาตวรรคท่ี  ๔    
           [๑๙๗]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต-  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ฉันบิณฑบาตโดยไมเคารพ ณ  ที่ไหน                             
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตโดยไมเคารพ. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๑๙๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
แลดู  ในที่นัน้  ๆ ฉันบิณฑบาต ณ ที่ไหน 
           ต.   ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถ ี
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.   ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ฉัพพัคคียแลดูในที่นั้น  ๆ  ฉันบิณฑบาต. 
           มีบัญญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).  
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           [๑๙๙]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต.  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ฉันบิณฑบาตใหแหวงในท่ีนั้น   ๆ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตใหแหวงในท่ีนั้น   ๆ. 
           มีบัญญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๒๐๐]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น     เปนพระอรหันต. 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ฉันแตแกงมาก ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย                              
           ถ.    เพราะเรื่องอะไร                                      
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย   ฉันแตแกงมาก. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).  
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           [๒๐๑]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความ  ไมเอ้ือเฟอ 
ฉันบิณฑบาตขยุมแตยอดลงไป ณ ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  ที่ไหน 
           ถ.  ทรงปรารภใคร                                              
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันบณิฑบาตขยุมแตยอดลงไป. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๒๐๒]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
กลบแกงบาง  กับบาง  ดวยขาวสุก ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย                                       
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียกลบแกงบาง  กับบาง  ดวยขาวสุก. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).                       
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           [๒๐๓]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ขอแกงบาง   ขาวสุกบาง   เพ่ือประโยชนแกตนมาฉัน  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียขอแกงบาง ขาวสุกบาง เพ่ือประโยชน 
แกตนมาฉัน. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐาน ๒   คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิต  มิใชวาจา  บางทีเกิดแตกาย 
วาจ   และจิต.  
           [๒๐๔]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
แลดูบาตรของภิกษุรูปอ่ืน  ดวยหมายจะยกโทษ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแลดูบาตรของภิกษุรูปอ่ืนดวยหมายจะ 
ยกโทษ.  
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           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).  
           [๒๐๕]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ทําคําขาวใหใหญ  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียทําคําขาวใหใหญ. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๒๐๖]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ทําคําขาวใหยาว  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ   พระนครสาวัตถ ี
           ถ.  ทรงปราภใคร                 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียทําคําขาวใหยาว. 
           มีบัญญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
                                        ปณฑปาตวรรค  ที ่ ๔  จบ  
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                           คําถามและคําตอบกพฬวรรค  ที ่ ๕    
           [๒๐๗]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
เมื่อคําขาวยังไมถึงปาก     อาปากไวทา ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย   เมื่อคําขาวยังไมถึงปากอาปากไวทา. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๒๐๘]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ฉันสอดมือท้ังหมดเขาไปในปาก ณ ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร                
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.    เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันสอดมือทั้งหมดเขาปาก. 
           มีบัญญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).     
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           [๒๐๙]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
พูดทั้งคําขาวมีในปาก ณ ที่ไหน                                             
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย                    
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียพูดทั้งคําขาวมีในปาก. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง   คือ   เกิดแต   กายวาจา   และจิต. 
           [๒๑๐]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ฉันเคาะคําขาว ณ   ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี                  
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย        
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันเคาะคําขาว. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).  
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           [๒๑๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงรูเห็น  เปนพระอรหันต    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ฉันกัดคําขาว ณ ที่ไหน                                                   
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันกัดคําขาว. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๒๑๒]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ฉันทํากระพุงแกมใหตุย  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย      
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันทํากระพุงแกมใหตุย. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).  
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           [๒๑๓]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ฉันสลัดมือ ณ  ที่ไหน  
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันสลัดมือ. 
           มีบัญญัติ  ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี      เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๒๑๒]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหัต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ฉันโปรยเมลด็ขาว  ณ  ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ค.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันโปรยเมลด็ขาว. 
           มีบัญญัติ  ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).      
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           [๒๑๕]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ฉันแลบลิ้น ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ. เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันแลบลิ้น. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๒๑๖]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ฉันดังจ๊ับ ๆ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา   ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร                             
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันดังจ๊ับ  ๆ. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
                                     กพฬวรรค  ที่  ๕  จบ  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 123 

                            คําถามและคําตอบสุรุสุรุวรรคท่ี  ๖    
           [๒๑๗]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สันมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏเกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ฉันดังซูด ๆ ณ ที่ไหน                    
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครโกสัมพี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปดื่มนมสดดังซูด ๆ. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๒๑๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ฉันเลียมือ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครโกสัมพี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันเลียมือ.                
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).  
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           [๒๖๙]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ฉันขอดบาตร ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครโกสัมพี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันขอดบาตร.                         
           มีบัญญัติ   ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๒๒๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ฉันเลียริมฝปาก  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครโกสัมพี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย      
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันเลียริมฝปาก. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).  
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           [๒๒๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
รับโอน้ําดวยมือเปอนอามิส  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ ภัคคชนบท 
           ถ.  ทรงปรารภใคร                                            
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับโอน้ําดวยมือเปอนอามิส. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา. 
           [๒๒๒]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
เทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวในละแวกบาน  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  ภัคคชนบท           
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป     
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปเทนํ้าลางบาตรมีเมล็ดขาวในละแวกบาน. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  คือ  กายกับจิต  มิใชวาจา. 
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            [๒๒๓]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
แสดงธรรมแกบุคคลมีรมในมือ  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.    เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลมีรมในมือ. 
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ   ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบท 
นี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย. 
           [๒๒๔]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
แสดงธรรมแกบุคคลมีไมพลองในมือ  ณ  ที่ไหน         
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ นครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร                                             
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลมีไมพลองในมือ. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  คือ   เกิดแตกายวาจากับจิต   มิใชกาย.  
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           [๒๒๕]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
แสดงธรรมแกบุคคลมีศาสตราในมือ ณ ที่ไหน  
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ นครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลมีศาสตราในมือ. 
           มีบัญญัติ   ๑   อนุบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย. 
           [๒๒๖]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
แสดงธรรมแกบุคคลมีอาวุธในมือ ณ  ที่ไหน                                      
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร             
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลมีอาวุธในมือ. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  คือ  เกิดแตวาจากับจิต  มิใชกาย. 
                                    สรุุสุรุวรรค  ที ่ ๖  จบ  
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                            คาํถามและคําตอบปาทกุาวรรคที่  ๗   

            [๒๒๗]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
 สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
 แสดงธรรมแกบุคคลสวมเขียงเทา ณ ที่ไหน  
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
            ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
            ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
             ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย  แสดงธรรมแกบุคคลสวมเขียงเทา. 
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย. 
           [๒๒๘]   ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
แสดงธรรมแกบุคคลสวมรองเทา ณ ที่ไหน 
          ตอบวา  ทรงบัญญติั ณ พระนครสาวัตถี 
            ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย   แสดงธรรมแกบุคคลสวมรองเทา. 
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  คือ  เกิดแตวาจากับจิต  มิใชกาย.  
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           [๒๒๙]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
แสดงธรรมแกบุคคลไปในยาน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปราภพระฉัพพัคคีย   
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลไปในยาน. 
           มีบญัญัติ  ๑   อนุบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย. 
           [๒๓๐]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
แสดงธรรมแกบุคคลผูอยูบนที่นอน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร                                                      
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย   แสดงธรรมแกบุคคลผูอยูบนที่นอน.  
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย. 
           [๒๓๑]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งรัดเขา  ณ  ทีไ่หน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี    
           ถ.  ทรงปรารภใคร           
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย   แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งรัดเขา. 
           มีบัญญัติ ๑  อันบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖   สกิขาบท 
นี้   เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   คือ   เกิดแตวาจากับจิต  มิใชกาย. 
           [๒๓๒]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น     เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
แสดงธรรมแกบุคคลผูโพกศีรษะ ณ ทีไ่หน                
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูโพกศีรษะ  
           มีบัญญัติ  ๑  อันบญัญัติ  ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบท 
นี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตวาจากับจิต  มิใชกาย. 
           [๒๓๓]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ 
แสดงธรรมแกบุคคลผูคลุมศีรษะ ณ ทีไ่หน                  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี    
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูคลุมศีรษะ. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ  ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบท 
นี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย. 
           [๒๓๔]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
นั่งอยูที่แผนดินแสดงธรรม   แกบุคคลผูนั่งบนอาสนะ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.     เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย  นั่งอยูที่แผนดินแสดงธรรมแกบุคคล 
ผูนั่งบนอาสนะ. 
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  คือ  เกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย.  
           [๒๓๕]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
นั่งบนอาสนะตํ่าแสดงธรรม   แกบุคคลผูนั่งบนอาสนะสูง  ณ ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร  
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย  นั่งบนอาสนะตํ่าแสดงธรรมแกบุคคล 
ผูนั่งบนอาสนะสูง. 
           มีบัญญัติ ๑   อนุบญัญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  คือ  เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา.*  
           [๒๓๖]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต-    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ยืนอยูแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่ง ณ ที่ไหน                   
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียยืนอยูแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่ง. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ  เกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย. 
           [๒๓๗]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
เดินไปขางหลัง   แสดงธรรมแกบุคคลผูเดินไปขางหนา ณ  ที่ไหน 
* มีลักล่ันอยูท่ีนี่  นาจะเปนวาจากับจิต  มิใชกาย  ว.ส.  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี    
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร          
           ต.   เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินไปขางหลัง   แสดงธรรมแกบุคคล 
ผูเดินไปขางหนา. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ  ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ สิกขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง คือ เกิดแตกาย   วาจา   และจิต. 
           [๒๓๘]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยควานไมเอ้ือเฟอ 
เดินไปนอกทาง  แสดงธรรมแกบุคคลผูเดินในทาง ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินไปนอกทาง   แสดงธรรมแกบุคคล 
ผูเดินในทาง. 
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง คือ เกิดแตกาย   วาจา   และจิต.                
           [๒๓๙]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ 
ยืนถายอุจจาระ  หรือปสสาวะ ณ ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี    
           ถ.  ทรงปรารภใคร  
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย  ยืนถายอุจจาระ  หรือถายปสสาวะ. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ สิกขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  คือ เกิดแตกายกับจิต   มใิชวาจา. 
           [๒๔๐]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ถายอุจจาระ  หรือปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงบนของเขียวสด ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ถายอุจจาระ  หรือปสสาวะ หรือบวน 
เขฬะลงบนของเขียวสด. 
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  คือ  เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา. 
           [๒๘๑]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ 
ถายอุจจาระ  หรือปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในนํ้า  ณ ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี                          
           ถ.  ทรงปรารภใคร   
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย  ถายอุจจาระบาง  ปสสาวะบาง  บวน 
เขฬะบาง  ลงในนํ้า. 
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือเกิดแตกายกับจิต  มิใชวาจา. 
                                     ปาทุกาวรรค  ที่  ๗  จบ 
                                 เสขิยะ  ๗๕  สิกขาบท  จบ 
                              กัตถปญญัตติวาร  มหาวิภังคจบ 
 

                                     หัวขอประจําเรื่อง 
           [๒๔๒]  นุงหมเปนปริมณฑล   ปกปดกาย   สํารวมดี    มีตาทอดลง 
เวิกผา   หัวเราะลั่น    มีเสียงดัง  โคลงกาย  ไกวแขน  โคลงศีรษะรวม  ๓  คํ้ากาย 
คลุมศีรษะ   กระโหยง   รดัเขา   รับบณิฑบาตโดยเอ้ือเฟอ   แลดูในบาตร  แกง 
พอสมควร  รับบิณฑบาตเสมอขอบ  ฉันบิณฑบาตโดยเอ้ือเฟอ  แลดูในบาตร 
ฉันบิณฑบาตไมแหวง    ฉันแกงพอสมควร    ขยุมแตยอด    กลบ   ขอ    เพง 
โพนทะนา  ไมใหญกลมกลอม   ชองปาก  มือทั้งหมด ไมพูด ฉันเดาะ  ฉันกัด 
ฉันทําใหตุย  สลัดมือ   ฉันโปรยเมล็ดขาว  ฉันแลบลิ้น  ฉันเสียงจ๊ับ ๆ ซุด ๆ  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 136 

เลียมือ   ขอดบาตร   เลียรมิฝปาก   เปอนอามิส  น้ํามีเมล็ดขาว  พระตถาคต  
ทั้งหลายยอมไมทรงแสดงสัทธรรม    แกบุคคลผูมีรมในมือ     มีไมพลองในมือ 
มีศาสตราวุธในมือ  สวมเขียงเทา   สวมรองเทา   ไปในยาน  อยูบนที่นอน  นั่ง 
รัดเขา  โพกศีรษะ  คลุมศีรษะ  ที่แผนดิน  อาสนะตํ่า  ยืนอยู  เดินไปขางหลัง 
เดินไปนอกทาง   ไมยืนถาย   ถายบนของเขียวสด  และในนํ้า. 
 
                                 หัวขอบอกวรรคเหลาน้ัน 
           [๒๔๓]   ปริมัณฑลวรรค  ๑  อุชชัคฆิกวรรค  ๑ ขัมภกตวรรค  ๑ 
ปณฑปาตวรรค  ๑  กพฬวรรค  ๑  สุรสุุรุวรรค  ๑  ปาทุกาวรรค  ๑  เปนที่  ๗  แล.  
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                                 กตาปตติวารท่ี  ๒    
                คําถามและคําตอบอาบัติในปาราชิกกัณฑ   
                              ปาราชิก  ๔  สกิขาบท  
           [๒๔๔]  ถามวา  ภิกษุเสพเมถุนธรรม   ตองอาบัติเทาไร. 
           ตอบวา  ภิกษุเสพเมถุนธรรม  ตองอาบัติ  ๓ คือ  เสพเมถุนธรรมใน 
สรีระที่สัตวมิไดกัด  ตองอาบัติปาราชิก  ๑  เสพเมถุนธรรมในสรีระที่สัตวกัด 
แลวโดยมาก    ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑    สอดองคกําหนดเขาในปากท่ีอา    มิได 
ถูกตอง  ตองอาบัติทุกกฏ ๑. 
           ภิกษุเสพเมถุนธรรม   ตองอาบัติ  ๓  เหลาน้ี. 
           [๒๔๕]   ถามวา  ภิกษุถือเอาทรัพยที่เจาของมิไดให  ตองอาบัติเทาไร. 
           ตอบวา   ภิกษุถือเอาทรัพยที่เจาของมิไดให  ตองอาบัติ  ๓ คือ  ถือเอา 
ทรัพยที่เจาของมิไดใหเปนสวนแหงโจรกรรมมีราคา ๕ มาสก   หรือเกินกวา  ๕ 
มาสก  ตองอาบัติปาราชิก  ๑   ถือเอาทรัพยที่เจาของมิไดใหเปนสวนแหงโจรกรรม 
มีราคาเกินกวา ๑ มาสก  หรือหยอนกวา ๕ มาสก  ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑   ถอื 
เอาทรัพยที่เจาของมิไดใหเปนสวนแหงโจรกรรม  มีราคามาสกหน่ึง  หรือหยอน 
กวามาสกหน่ึง   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑. 
           ภิกษุถือเอาทรัพยที่เจาของมิไดให  ตองอาบัติ   ๓ เหลาน้ี. 
           [๒๔๖]   ถามวา  ภิกษุแกลงพรากกายมนุษยจากชีวิตตองอาบัติเทาไร.  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 138 

           ตอบวา ภิกษุแกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต   ตองอาบัติ ๓ คือ  ขุดบอ   
เจาะจงมนุษยวาจักตกลงตาย    ตองอาบัติทุกกฏ ๑   เมื่อตกแลว    ทุกขเวทนา 
เกิดข้ึน ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๖ ตาย   ตองอาบัติปาราชิก ๑. 
           ภิกษุแกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต  ตองอาบัติ  ๓ เหลาน้ี. 
           [๒๔๗]   ถามวา   ภิกษุกลาวอวดอุตริมนุสธรรม   อันไมมี   ไมเปน 
จริง   ตองอาบัติเทาไร. 
           ตอบวา  ภิกษุกลาวอวดอุตริมนุสธรรม   อันไมมี   ไมเปนจริง   ตอง 
อาบัติ ๓ คือ   ภิกษุมีความปรารถนาลามก   ถูกความปรารถนาครอบงํา   กลาว 
อวดอุตริมนุสธรรมอันไมมี    ไมเปนจริง   ตองอาบัติปาราชิก  ๑  ภิกษุกลาววา 
ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน    ภิกษุนั้นเปนพระอรหันต    เมื่อผูพึงเขาใจความ 
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑  เมือ่ไมเขาใจความ   ตองอาบัติทุกกฏ ๑.  
           ภิกษุกลาวอวดอุตริมนุสธรรมอันไมมี    ไมเปนจริง    ตองอาบัติ  ๓ 
เหลาน้ี.  
                               ปาราชิก  ๔  สิกขาบท  จบ 
 
                 คําถามและคําตอบอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ 
                              สังฆาทิเสส  ๑๓  สกิขาบท 
           [๒๔๘]   ถามวา   ภิกษุพยายามปลอยอสุจิ   ตองอาบัติเทาไร. 
           ตอบวา  ภิกษุพยายามปลอยอสุจิ    ตองอาบัติ  ๓   คือ   ต้ังใจพยายาม 
อสุจิเคลื่อน    ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑   ต้ังใจพยายามแตอสุจิไมเคลื่อน    ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย ๑   เปนทกุกฏในประโยค ๑.  
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           [๒๔๙]   ภิกษุถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม     ตองอาบัติ   ๓ 
คือ   ถกูตองกายดวยกาย    ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๑    เอากายถูกตองของเนื่อง   
ดวยกาย  ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑  เอาของเนื่องดวยกาย   ถูกตองของเนื่องดวยกาย 
ตองอาบัติทุกกฏ ๑. 
           [๒๕๐]   ภิกษุพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ    ตองอาบัติ ๓  คือ 
พูดชมก็ดี   พูดติก็ดี   พาดพิงวัจจมรรค  ปสสาวมรรค  ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ 
พูดชมก็ดี   พูดติก็ดี    พาดพิงอวัยวะใตรากขวัญลงมา    เหนือหัวเขาข้ึนไป 
เวนวัจจมรรค    ปสสาวมรรค    ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑    พูดชมก็ดี    พูดติก็ดี 
พาดพิงของเน่ืองดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑. 
           [๒๕๑]   ภิกษุกลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม   ตองอาบัติ  ๓  คือ 
กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม  ในสํานักมาตุคาม  ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ 
กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม    ในสํานักบัณเฑาะกตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ 
กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม   ในสํานักดิรัจฉาน   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑. 
           [๒๕๒]  ภิกษุถึงความเปนผูเที่ยวชักสื่อ   ตองอาบัติ  ๓  คือ   รับคํา 
นําไปบอก   กลับมาบอก   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑   รับคํา   นําไปบอก   แตไม 
กลับมาบอก  ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑  รบัคํา  แตไมบอก   ไมกลบัมาบอก  ตอง 
อาบัติทุกกฏ ๑. 
           [๒๕๓]  ภิกษุใหทํากุฏิ    ดวยอาการขอเอาเอง   ตองอาบัติ  ๓     คือ 
ใหทําเปนทุกกฏในประโยค  ๑   เนื้อกอนดินอีกกอนหนึ่งยังไมมา   ตองอาบัติ- 
ถุลลัจจัย ๑   เมื่อกอนดินนั้นมาแลว   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.  
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           [๒๕๔]  ภิกษุใหทําวิหารใหญ   ตองอาบัติ  ๓  คือ  ใหทําเปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑  เมื่อกอนดินอีกกอนหนึ่งยังไมมา    ตองอาบัติถุลลัจจัย   ๑  เมื่อ 
กอนดินนั้นมาแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 
           [๒๕๕]  ภิกษุตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก     อันหามูล 
มิได  ตองอาบัติ ๓  คือ  ไมใหทําโอกาส   ประสงคจะใหเคลื่อน  โจท    ตอง 
อาบัติทุกกฏ  ๑    กับสังฆาทิเสส  ๑    ใหทําโอกาสประสงคจะดา   โจท   ตอง 
อาบัติโอมสวาท  ๑. 
           [๒๕๖]  ภิกษุถือเอาเอกเทศบางอยาง     แหงอธิกรณอันเปนเรื่องอ่ืน 
ใหเปนเพียงเลศ   ตามกําจัดภิกษุดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก  ตองอาบัติ  ๓ 
คือ  ไมใหทําโอกาส    ประสงคจะใหเคลื่อน   โจท   ตองอาบัติทุกกฏ ๑  กบั 
สังฆาทิเสส ๑   ใหทําโอกาส   ประสงคจะดา   โจท   ตองอาบัติโอมสวาท  ๑. 
           [๒๕๗]  ภิกษุผูทาํลายสงฆ     ถูกสวดสมนุภาสนกวาจะครบ  ๓  จบ 
ไมสละอยู   ตองอาบัติ ๓   คือ   จบญตัติ   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑    จบกรรมวาจา 
สองครั้ง  ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑  จบกรรมวาจาครั้งสุด   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.  
           [๒๕๘]  ภิกษุทั้งหลายผูพระพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ     ถูกสวด 
สมนุภาสนกวาจะครบ  ๓  จบ  ไมสละอยู   ตองอาบัติ  ๓  คือ   จบบัญญัติ   ตอง 
อาบัติทุกกฏ  ๑   จบกรรมวาจาสองครั้ง   ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑    จบกรรมวาจา 
ครั้งสุด   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 
           [๒๕๙]  ภิกษุผูวายาก  ถกูสวดสมนุภาสนกวาจะครบ  ๓ จบ  ไมสละ 
อยู   ตองอาบัติ  ๓  คือ   จบญัตติ    ตองอาบัติทุกกฏ  ๑   จบกรรมวาจาสองครั้ง 
ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑   จบกรรมวาจาครั้งสุด   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.  
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           [๒๖๐]  ภิกษุผูประทุษรายสกุล   ถูกสวดสมนุภาสนกวาจะครบ ๓ จบ   
ไมสละอยู   ตองอาบัติ ๓  คือ  จบญัตติ   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑    จบกรรมวาจา 
สองครั้ง  ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑  จบกรรมวาจาครั้งสุด   ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๑. 
                               สังฆาทิเสส  ๑๓  สิกขาบท  จบ 
 
                                     อาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ 
                                             กฐินวรรคที่  ๑ 
           [๒๖๑]   ภิกษุยังอติเรกจีวรใหลวง  ๑๐  วัน     ตองอาบัติ   ๑     คือ 
นิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           [๒๖๒]  ภิกษุอยูปราศจากไตรจีวรสิ้นราตรีหน่ึง   ตองอาบัติ  ๑  คือ 
นิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           [๒๖๓]   ภิกษุรับอกาลจีวรแลว    ใหลวงเดือนหนึ่งตองอาบัติ  ๑   คือ 
นิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           [๒๖๔]  ภิกษุใชภิกษุณีผูมิใชญาติ  ใหซักจีวรเกา  ตองอาบัติ ๒ คือ 
ใหซัก   เปนทุกกฏในประโยค ๑  ใหซักเสร็จแลว   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑. 
           [๒๖๕]   ภิกษุรับจีวรจากมือภิกษุณีผูมีใชญาติ    ตองอาบัติ  ๒    คือ 
รับเปนทุกกฏในประโยค  ๑  รับจีวรแลว   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑. 
           [๒๖๖]   ภิกษุขอจีวรตอพอเจาเรือนก็ดี  ตอแมเจาเรือนก็ดี   ผูมิใชญาติ  
ตองอาบัติ  ๒  คือ  ขอเปนทุกกฏในประโยค  ๑  ขอไดแลว     เปนนิสสัคคิยะ 
ปาจิตตีย ๑.  
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           [๒๖๗]   ภิกษุขอจีวรตอพอเจาเรือนก็ดี    ตอแมเจาเรือนก็ดี    ผูมีใช  
ญาติยิ่งกวากําหนดน้ัน   ตองอาบัติ  ๒  คือ   ขอ  เปนทุกกฏในประโยค ๑  ขอได 
แลวเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.  
           [๒๖๘]  ภิกษุอันเขาไมไดปวารณาไวกอน    เขาไปหาพอเจาเรือนผู 
มิใชญาติแลว   ถึงการกําหนดในจีวร   ตองอาบัติ ๒ คือ   ถึงการกําหนด   เปน 
ทุกกฏในประโยค  ๑  ถึงการกําหนดแลว   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ๑.  
           [๒๖๙]   ภิกษุอันเขาไมไดปวารณาไวกอน   เขาไปหาพอเจาเรือนหลาย 
คนผูมิใชญาติ   แลวถึงการกําหนดในจีวร   ตองอาบัติ ๒ คือ   ถึงการกําหนด 
เปนทุกกฏในประโยค  ๑  ถึงการกําหนดแลว    เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ๑. 
           [๒๗๐]   ภิกษุยังจีวรใหสําเร็จดวยทวงเกิน  ๓  ครั้ง     ดวยยืนเกิน ๖ 
ครั้ง  ตองอาบัติ  ๒  คือ  ใหสําเร็จ  เปนทุกกฏในประโยค  ๑ ใหสําเร็จแลว  เปน 
นิสสัคคิยปาจิตตีย  ๑. 
                                         กฐินวรรคที ่ ๑  จบ 
 
                                           โกสิยวรรค  ที่  ๒  
           [๒๗๑]   ภิกษุทําสันถัตเจือดวยไหม    ตองอาบัติ ๒ คือ   ใหทําเปน 
ทุกกฏในประโยค  ๑  ใหทําเสร็จแลว   เปนนิสัคคิยปาจิตตีย ๑. 
           [๒๗๒]  ภิกษุทําสันถัตดวยขนเจียมดําลวน  ตองอาบัติ ๒  คือ ใหทํา 
เปนทุกกฏในประโยค  ๑ ใหทําเสร็จแลว    เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย ๑. 
           [๒๗๓]   ภิกษุไมถือเอาขนเจียมขาว  ๑  สวน    ขนเจียมแดง  ๑  สวน 
แลวใหทําสันถัตใหม   ตองอาบัติ ๒ คือ  ใหทํา  เปนทุกกฏในประโยค  ๑  ให 
ทําเสร็จแลว    เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ๑.                                      
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           [๓๗๔]  ภิกษุใหทําสันถัตทุกป  ตองอาบัติ ๒ คือ   ใหทําเปนทุกกฏ 
ในประโยค  ๑ ใหทําเสร็จแลว   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.     
           [๒๗๕]   ภิกษุไมถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา     แลวใหทาํ 
สันถัตสําหรับนั่งใหม  ตองอาบัติ ๒ คือ  ใหทํา  เปนทุกกฏในประโยค ๑  ให 
ทําเสร็จแลว   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ๑. 
           [๒๗๖]   ภิกษุรับขนเจียมแลวเดินทางเกิน ๓  โยชน     ตองอาบัติ  ๒ 
คือ    เกิน ๓   โยชนไปกาวท่ี  ๑   ตองอาบัติทุกกฏ ๑   เกินไปกาวท่ี  ๒  เปน 
นิสสัคคิยปาจิตตีย  ๑. 
           [๒๗๗]   ภิกษุใชภิกษุณีผูมิใชญาติใหซักขนเจียม   ตองอาบัติ  ๒   คือ 
ใหซัก  เปนทุกกฏในประโยค  ๑ ใหซักแลว  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ๑. 
           [๒๗๘]  ภิกษุรับรูปยะ  ตองอาบัติ ๒  คือ รับ เปนทุกกฏในประโยค 
๑ รับแลว   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑. 
           [๒๗๙]  ภิกษุถึงความแลกเปลี่ยนดวยรูปยะมีประการตาง ๆ ตองอาบัติ 
๒ คือ  ถึง  เปนทุกกฏในประโยค ๑ ถงึแลว  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑. 
           [๒๘๐]   ภิกษุถึงการซ้ือและขายมีประการตาง ๆ ตองอาบัติ ๒ คือ ถึง 
เปนทุกกฏในประโยค ๑  ถึงแลว   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ๑. 
                                    โกสิยวรรค  ที ่ ๒  จบ 
 
                                         ปตตวรรค  ที่  ๓  
           [๒๘๑]   ภิกษุเก็บอติเรกบาตรลวง  ๑๐   วัน    ตองอาบัติ  ๑    คือ 
นิสสัคคิยปาจิตตีย.  
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           [๒๘๒]  ภิกษุมีบาตร  มีรอยราวหยอน   ๕ แหง  ใหจายบาตรอ่ืนใหม  
ตองอาบัติ ๒ คือ  ใหจาย  เปนทุกกฏในประโยค  ๑  ใหจายแลว  เปนนิสสัคคิย-   
ปาจิตตีย ๑.   
           [๒๘๓]   ภิกษุรับประเคนเภสัชแลวเก็บไวเกิน  ๗ วัน    ตองอาบัติ  ๑ 
คือ  นิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           [๒๘๔]   ภิกษุแสวงหาจีวร   คือ   ผาอาบน้ําฝน   เมือฤดรูอนยังเหลือ 
เกิน ๑  เดือน   ตองอาบัติ ๒ คือ   แสวงหา   เปนทุกกฏในประโยค   ๑  แสวงหา 
ไดแลวเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ๑. 
           [๒๘๕]   ภิกษุใหจีวรแกภิกษุเองแลว   โกรธ   ขัดใจ   ชงิเอามา  ตอง 
อาบัติ ๒ คือ  ชิงเอามา  เปนทุกกฏในประโยค  ๑  ชงิเอามาแลว  เปนนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย ๑.                                   
           [๒๘๖]  ภิกษุขอดายมาเองแลว   ใหชางหูกทอจีวร    ตองอาบัติ  ๒  คือ 
ใหทอ  เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหทอเสร็จแลว  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ๑. 
           [๒๘๗]   ภิกษุอันเขาไมไดปวารณาไวกอน  เขาไปหาชางหูกของพอ 
เจาเรือนผูมิใชญาติ   แลวถึงความกําหนดในจีวร   ตองอาบัติ ๒ คือ   ถึงความ 
กําหนดเปนทุกกฏในประโยค  ๑  ถึงความกําหนดแลว  เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย  ๑.  
           [๒๘๘]  ภิกษุรับอัจเจกจีวรแลว   เก็บไวเกินสมัยที่เปนจีวรกาล  ตอง 
อาบัติ ๑  คือ  นิสสัคคิยปาจิตตีย. 
           [๒๘๙]  ภิกษุเก็บจีวร ๓ ผืน ๆ ใดผืนหน่ึง ไวในละแวกบานแลวอยู 
ปราศเกิน ๖ ราตรี  ตองอาบัติ ๑ คือ  นิสสัคคิยปาจิตตีย.  
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           [๒๙๐]   ภิกษุรูอยู  นอมลาภที่เขานอมไวเปนของจะถวายสงฆ  มาเพ่ือ   
ตนตองอาบัติ ๒ คือ   นอมมา   เปนทุกกฏในประโยค ๑  นอมนาแลว    เปน 
นิสสัคคิยปาจิตตีย  ๑. 
                                         ปตตวรรค  ที่  ๓  จบ 
                          นิสสัคคิยปาจิตตีย  ๓๐   สิกขาบท  จบ 
 
                        คําถามและคําตอบอาบัติในปาจิตติยกัณฑ  
                                          มุสาวาทวรรค  ที ่ ๑  
           [๒๙๑]   ถามวา    ภิกษุกลาวเท็จท้ังรูอยู    ตองอาบัติเทาไร   ตอบวา 
ภิกษุกลาวเท็จท้ังรูอยู   ตองอาบัติ  ๕  คือ ภิกษุมีความปรารถนาลามก  ถูกความ 
ปรารถนาครอบงํา  กลาวอวดอุตริมนุสธรรมอันไมมี  ไมเปนจริง   ตองอาบัติ 
ปาราชิก ๑   ตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันไมมีมูล   ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส  ๑  ภิกษุกลาววา  ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน  ภิกษุนั้นเปนพระ- 
อรหันต  เมื่อผูฟงเขาใจความ  ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑  ไมเขาใจความ  ตองอาบัติ 
ทุกกฏ ๑  เปนปาจิตตีย    ในเพราะสัมปชานมุสาวาท ๑  ภิกษุกลาวเท็จท้ังรูอยู 
ตองอาบัติ ๕ เหลาน้ี. 
           [๒๙๒]  ภิกษุดา    ตองอาบัติ  ๒  คือ    ดาอุปสัมบัน    ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑ ดาอนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ  ๑. 
           [๒๙๓]  ภิกษุกลาวคําสอเสียด  ตองอาบัติ  ๒  คือ  กลาวคําสอเสียด    
แกอุปสัมบัน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑  กลาวคําสอเสียดแกอนุปสัมบัน  ตองอาบัติ 
ทุกกฏ ๑.                                                
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           [๒๙๔]  ภิกษุสอนธรรมแกอนุปสัมบันโดยวาพรอมกัน  ตองอาบัติ ๒   
คือ  สอนใหวา  เปนทุกกฏในประโยค  ๑  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ บท  ๑. 
           [๒๙๕]  ภิกษุสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบันเกิน ๒-๓ คืน  ตอง 
อาบัติ ๒  คือ  นอน  เปนอาบัติทุกกฏในประโยค ๑   นอนแลว    ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑. 
           [๒๙๖]  ภิกษุสําเร็จการนอนรวมกับมาตุคาม     ตองอาบัติ  ๒    คือ 
นอน  เปนทุกกฏในประโยค ๑  นอนแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๒๙๗]   ภิกษุแสดงธรรมแกมาตุคามเกินกวา ๕- ๖ คํา ตองอาบัติ ๒ 
คือ  แสดง  เปนทุกกฏในประโยค  ๑  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ บท  ๑. 
           [๒๙๘]  ภิกษุบอกอุตริมนุสธรรมท่ีมีจริงแกอนุปสันบัน     ตองอาบัติ 
๒  คือ   บอก  เปนทุกกฏในประโยค ๑  บอกแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๒๙๙]  ภิกษุบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบัน   ตองอาบัติ 
๒  คือ  บอก   เปนทุกกฏในประโยค ๑  บอกแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๓๐๐]  ภิกษุขุดดิน  ตองอาบัติ ๒  คือ  ขุด  เปนทุกกฏในประโยค 
๑  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คราวที่ขุด  ๑. 
                               มุสาวาทวรรค  ที่  ๑  จบ 
 
                                   ภูตคามวรรค  ที่  ๒  
           [๓๐๑]  ภิกษุพรากภูตคาม  ตองอาบัติ ๒   คือ   พราก   เปนทุกกฏ 
ในประโยค ๑  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ  คราวที่พราก ๑.  
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           [๓๐๒]  ภิกษุกลบัเอาเรื่องอ่ืนมาพูดกลบเกลื่อน   ตองอาบัติ ๒   คือ    
เมื่อสงฆยังไมยกอัญญวาทกรรม   กลบัเอาเรื่องอ่ืนมาพูดกลบเกลื่อน  ตองอาบัติ 
ทุกกฏ  ๑  เมื่อสงฆยกอัญญวาทกรรมแลว     กลับเอาเรื่องอ่ืนมาพูดกลบเกลื่อน 
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๐๓]  ภิกษุโพนทะนาภิกษุ    ตองอาบัติ  ๒   คือ   โพนทะนาเปน 
ทุกกฏในประโยค  ๑  โพนทะนาแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๐๔]   ภิกษุวางเตียงก็ดี   ต่ังก็ดี   ฟูกก็ด ี  เกาอ้ีก็ดี   อันเปนของสงฆ 
ในที่แจงแลวไมเก็บ   ไมบอกส่ัง   หลกีไปเสีย   ตองอาบัติ  ๒   คือ  กาวเทาเลย 
เลฑฑุบาตไป ๑  กาว   ตองอาบัติทุกกฏ ๑   กาวเทาเลยเลฑฑุบาตไป  ๒  กาว 
ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๓๐๕]   ภิกษุปูทีน่อนในวิหารเปนของสงฆแลวไมเก็บ     ไมบอกส่ัง 
หลีกไปเสีย   ตองอาบัติ  ๒   คือ   กาวเทาเลยเครื่องลอมไป ๑ กาว   ตองอาบัติ 
ทุกกฏ ๑ กาวเทาเลยเครื่องลอมไป ๒ กาว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๐๖]   ภิกษุรูอยู      สําเร็จการนอนเบียดเสียดภิกษุผูเขาไปกอนใน 
วิหารของสงฆ   ตองอาบัติ  ๒  คือ  นอน  เปนทุกกฏในประโยค ๑  นอนแลว 
ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๓๐๗]  ภิกษุโกรธ  ขัดใ จ ฉุดคราภิกษุจากวิหารของสงฆ   ตองอาบัติ 
๒  คือ  ฉุดครา  เปนทุกกฏในประโยค  ๑  ฉุดคราแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๐๘]  ภิกษุนั่งทับเตียงก็ดี    ต่ังก็ดี    อันมีเทาเสียบในกุฎีมีรานใน 
ในวิหารเปนของสงฆ   ตองอาบัติ ๒  คือ    นั่งทับ   เปนทุกกฏในประโยค  ๑ 
นั่งทับแลวตองอาบัติปาจิตตีย  ๑.                                              
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           [๓๐๙]   ภิกษุอํานวยใหพอก ๒-๓ ชั้น  และอํานวยย่ิงกวาน้ัน   ตอง 
อาบัติ ๒ คือ    อํานวย    เปนทุกกฏในประโยค ๑   อํานวยแลว     ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย ๑. 
           [๓๑๐]  ภิกษุรูอยูวา   น้ํามีตัวสัตว   รดหญาก็ดี   ดินก็ดี   ตองอาบัติ 
๒  คือ  กําลังรด   เปนทุกกฏในประโยค  ๑  รดแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
                                ภูตคามวรรค  ที่  ๒  จบ 
 
                                    โอวาทวรรค   ที่  ๓  
           [๓๑๑]  ภิกษุไมไดรับสมมติสั่งสอนภิกษุณี  ตองอาบัติ ๒  คือ  กําลัง 
สั่งสอน  เปนทุกกฏในประโยค ๑   สัง่สอนแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๑๒]  ภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณี    เมื่อพระอาทิตยอัสดงแลว    ตอง 
อาบัติ ๒ คือ  กําลังส่ังสอน  เปนทุกกฏในประโยค ๑  สั่งสอนแลว  ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑. 
           [๓๑๓]  ภิกษุเขาไปสูที่อาศัยของภิกษุณีแลว  สั่งสอนพวกภิกษุณี  ตอง 
อาบัติ ๒  คือ   กําลังส่ังสอน   เปนทุกกฏในประโยค  ๑  สั่งสอนแลว   ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑. 
           [๓๑๔]  ภิกษุกลาววา  พวกภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณี  เพราะเหตุอามิส 
ตองอาบัติ ๒  คือกําลังกลาว   เปนทุกกฏในประโยค  ๑   กลาวแลว  ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย  ๑. 
           [๓๑๕]  ภิกษุใหจีวรแกภิกษุณีผูมิใชญาติ  ตองอาบัติ ๒  คือ  กําลัง 
ใหเปนทุกกฏในประโยค  ๑   ใหแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑.  
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           [๓๑๖]  ภิกษุเย็บจีวรของภิกษุณีมิใชญาติ   ตองอาบัติ ๒  คือ  กําลัง   
เย็บ  เปนทุกกฏในประโยค ๑  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ รอยเย็บ ๑. 
           [๓๑๗]  ภิกษุชกัชวนภิกษุณีเดินทางไกลดวยกัน  ตองอาบัติ ๒   คือ 
กําลังเดิน  เปนทุกกฏในประโยค ๑  เดนิแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๑๘]  ภิกษุชักชวนภิกษุณีลงเรือลําเดียวกัน    ตองอาบัติ ๒    คือ 
กําลังลงเปนทุกกฏในประโยค ๑ ลงแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๑๙]  ภิกษุรูอยู  ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวาย ตองอาบัติ 
๒ คือ  รับดวยต้ังใจวาจักฉัน   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑   ตองอาบัติปาจิตตียทุก  ๆ 
คํากลืน ๑. 
           [๓๒๐]  ภิกษุรูปเดียวสําเร็จการน่ังในท่ีลับกับภิกษุณีผูเดียว      ตอง 
อาบัติ ๒    คือ    กําลังน่ัง    เปนทุกกฏในประโยค  ๑    นั่งแลว    ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑. 
                                     โอวาทวรรค  ที่  ๓  จบ 
 
                                         โภชนวรรค  ที่  ๔   
           [๓๒๑]  ภิกษุฉันอาหารในโรงทานย่ิงกวาครั้งหนึ่ง  ตองอาบัติ ๒ คือ 
รับดวยต้ังใจวาจักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ  ๑ ตองอาบัติปาจิตตีย ทุก ๆ คํากลนื ๑. 
           [๓๒๒]  ภิกษุฉันเปนหมู   ตองอาบัติ ๒  คือ  รับดวยต้ังใจวาจักฉัน 
ตองอาบัติทุกกฏ ๑  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คํากลืน  ๑. 
           [๓๒๓]   ภิกษุฉันโภชนะทีหลงั  ตองอาบัติ ๒   คือ   รับดวยต้ังใจวา 
จักฉัน    ตองอาบัติทุกกฏ  ๑  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ   คํากลนื ๑.  
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           [๓๒๔]  ภิกษุรับขนมเต็ม  ๒-๓  บาตรแลว    รับยิ่งกวาน้ัน    ตอง 
อาบัติ ๒  คือ กําลังรับ  เปนทุกกฏในประโยค ๑ รับแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๒๕]   ภิกษุฉันเสร็จ   หามภัตรเสียแลว   ฉันของเค้ียวก็ดี   ของฉัน   
ก็ดี  อันมิใชเดน  ตองอาบัติ ๒  คือ  รบัดวยต้ังใจวาจักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ 
๑  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คํากลืน ๑. 
           [๓๒๖]  ภิกษุนําของเค้ียวก็ดี   ของฉันก็ดี   อันมิใชเดนไปลอภิกษุผู 
ฉันเสร็จ  หามภัตรแลว  ใหฉัน  ตองอาบัติ ๒   คือ   ภิกษุรับดวยต้ังใจวาจัก 
เค้ียว  จักฉัน   ตามคําของภิกษุนั้น  ตองอาบัติทุกกฏ ๑   ฉันเสรจ็  ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑. 
           [๓๒๗]  ภิกษุฉันของเค้ียวก็ดี  ของฉันก็ดี   ในเวลาวิกาล  ตองอาบัติ 
๒ คือ  รับดวยต้ังใจวาจักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ ๑   ตองอาบัติปาจิตตียทุก  ๆ 
คํากลืน ๑. 
           [๓๒๘]  ภิกษุฉันของเค้ียวก็ดี   ของฉันก็ดี   ซึ่งรับประเคนไวคางคืน 
ตองอาบัติ ๒   คือ   รับดวยต้ังใจวาจักฉัน     ตองอาบัติทุกกฏ ๑    ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย  ทุก ๆ คํากลืน ๑. 
           [๓๒๙]  ภิกษุขอโภชนะอันประณีตเพ่ือประโยชนแกตนมาฉัน   ตอง 
อาบัติ ๒  คือ  รับดวยต้ังใจวาจักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ ๑   ตองอาบัติปาจิตตีย 
ทุก ๆ คํากลนื ๑. 
           [๓๓๐]  ภิกษุกลนือาหารท่ีเขายังไมไดให  ลวงชองปาก   ตองอาบัติ ๒ 
คือ รับดวยต้ังใจวาจักฉัน   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑  ตองอาบัติปาจิตตีย ทุก ๆ  คํา 
กลืน ๑. 
                                   โภชนวรรค  ที่  ๔  จบ  
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                                    อเจลกวรรค  ที ่ ๕    
           [๓๓๑]   ภิกษุใหของเค้ียวก็ดี   ของฉันก็ดี   แกอเจลกก็ดี   แกปริพาชก 
ก็ดี   ดวยมือของตน   ตองอาบัติ  ๒  คือ  กําลังให   เปนทุกกฏในประโยค ๑ 
ใหแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๓๓๒]  ภิกษุชวนภิกษุวา  มาเถิด  คุณ   เราจักเขาไปสูบาน   หรือ 
นิคมเพื่อบิณฑบาตดวยกัน   แลวใหขาถวายก็ดี  ไมใหถวายก็ดี   แกเธอ  แลว 
สงกลับไป    ตองอาบัติ ๒  คือ   สงไป   เปนทุกกฏในประโยค ๑  สงไปแลว 
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๓๓]   ภิกษุสําเร็จการน่ังแทรกแซงในสโภชนสกุล     ตองอาบัติ  ๒ 
คือ  นั่ง  เปนทุกกฏในประโยค ๑  นั่งแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๓๔]  ภิกษุสําเร็จการน่ังในท่ีลับ  คือ  ในอาสนะกําบังกับมาตุคาม 
ตองอาบัติ ๒ คือ   กําลังน่ัง    เปนทุกกฏในประโยค  ๑    นั่งแลว    ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑. 
           [๓๓๕]   ภิกษุผูเดียวสําเร็จการน่ังในท่ีลับกับมาตุคามผูเดียว      ตอง 
อาบัติ  ๒    คือ    กําลังน่ัง    เปนทุกกฏในประโยค  ๑    นั่งแลว    ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑. 
           [๓๓๖]  ภิกษุรับนิมนตแลว  มีภัตรอยู  ไมบอกลาภิกษุซึ่งมีอยู   ถึง 
ความเปนผูเที่ยวไปในสกุลทั้งหลาย   กอนเวลาฉันก็ดี   หลังเวลาฉันก็ดี   ตอง 
อาบัติ ๒   คือ   กาวเทาเลยธรณีประตู   ๑ กาว   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑ กาวเทาเลย 
๒ กาว  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๓๗]   ภิกษุขอเภสัชยิ่งกวาท่ีเขาปวารณาไว     ตองอาบัติ   ๒  คือ 
กําลังขอ   เปนทุกกฏในประโยค ๑   ขอแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.  
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           [๓๓๘]  ภิกษุไปเพื่อดูกองทัพซึ่งยกออกไปแลว  ตองอาบัติ  ๒  คือ    
กําลังไป  ตองอาบัติทุกกฏ  ๑  อยู  ณ  ที่ใดมองเห็น    ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๓๙]  ภิกษุอยูในกองทัพเกินกวา  ๓ คืน  ตองอาบัติ ๒ คือ  กําลัง 
อยู   เปนทุกกฏในประโยค ๑  อยูแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๓๔๐]  ภิกษุไปสูสนามรบ  ตองอาบัติ ๒  คือ  กําลังไป  ตองอาบัติ 
ทุกกฏ ๑  อยู  ณ  ที่ใดมองเห็นได  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
                                  อเจลกวรรค  ที่  ๕   จบ 
 
                                     สรุาเมรยวรรค  ที่  ๖  
           [๓๔๑]  ภิกษุดื่มน้ําเมา    ตองอาบัติ ๒   คือ   รับดวยต้ังใจวาจักดื่ม  
ตองอาบัติทุกกฏ ๑  ตองอาบัติปาจิตตียทุกคราวท่ีดื่ม  ๑. 
           [๓๔๒]  ภิกษุใชนิ้วมือจ้ีภิกษุใหหัวเราะ  ตองอาบัติ ๒ คือ ใหหัวเราะ 
เปนทุกกฏในประโยค  ๑  ใหหัวเราะแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๓๔๓]  ภิกษุเลนในนํ้า  ตองอาบัติ  ๒  คือ  เลนในน้ําใตขอเทา  ตอง 
อาบัติทุกกฏ ๑   เลนในนํ้าเหนือขอเทา  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๓๔๔]   ภิกษุทําความไมเอ้ือเฟอ ตองอาบัติ  ๒  คือ กําลังทํา  เปน 
ทุกกฏในประโยค ๑  ทําแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑.        
           [๓๔๕ ]  ภิกษุหลอนภิกษุใหกลัว    ตองอาบัติ  ๒  คือ  กําลังหลอนให 
กลัว  เปนทุกกฏในประโยค  ๑  หลอนใหกลัวแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๓๔๖]  ภิกษุกอไฟผิง  ตองอาบัติ ๒  คือ  กําลังผิง  เปนทุกกฏใน 
ประโยค  ๑   ผิงแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑.  
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           [๓๔๗]  ยังไมถึงเดือนภิกษุอาบน้ํา  ตองอาบัติ  ๒  คือกาํลังอาบ   
เปนทุกกฏในประโยค  ๑  อาบแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑.  
           [๓๔๘]   ภิกษุไมถือเอาวัตถุทําใหเสียสี  ๓  อยาง     อยางใดอยางหน่ึง 
ใชจีวรใหม   ตองอาบัติ ๒  คือ  กําลังใช   เปนทุกกฏในประโยค ๑   ใชแลว 
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๔๙]   ภิกษุวิกปัจีวรเอง   แกภิกษุก็ดี   แกภิกษุณีก็ดี  แกสิกขมานา 
ก็ดี   แกสามเณรก็ดี   แกสามเณรีก็ดี   ไมใหเขาถอนกอน   ใช   ตองอาบัติ ๒ 
คือกําลังใช  เปนทุกกฏในประโยค ๑  ใชแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๕๐]  ภิกษุซอนบาตรก็ดี    จีวรก็ดี   ผาปูนั่งก็ดี     กลองเข็มก็ดี 
ประคดเอวก็ดี  ของภิกษุ  ตองอาบัติ ๒  คือ  กําลังซอน  เปนทุกกฏในประ- 
โยค ๑   ซอนแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
                               สุราเมรยวรรค  ที ่ ๖   จบ 
 
                                  สัปปาณกวรรค  ที่  ๗  
           [๓๕๑]   ถามวา  ภิกษุแกลงฆาสัตวใหตาย   ตองอาบัติเทาไร. 
           ตอบวา    ภิกษุแกลงฆาสัตวใหตาย   ตองอาบัติ ๔   คือ  ขุดบอไม 
เจาะจงวา  ผูใดผูหน่ึงจักตกตาย  ตองอาบัติทุกกฏ ๑  มนุษยตกลงในบอนั้นตาย 
ตองอาบัติปาราชิก  ๑  ยักษก็ดี  เปรตกด็ี  ดิรัจฉานซึ่งมีรางกายดุจมนุษยก็ดี 
ตกลงในบอน้ันตาย  ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑   ดริัจฉานตกลงในบอนั้นตาย  ตอง 
อาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           ภิกษุแกลงฆาสัตวใหตาย  ตองอาบัติ ๔  เหลาน้ี. 
           [๓๕๒]  ภิกษุรูอยู   บริโภคน้าํมีตัวสัตว  ตองอาบัติ  ๒   คือ   กําลัง 
บริโภค  เปนทุกกฏในประโยค  ๑   บริโภคแลว    ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑.  
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           [๓๕๓]  ภิกษุรูอยู    ฟนอธิกรณที่ทําเสร็จแลวตามธรรม   เพ่ือทําอีก   
ตองอาบัติ  ๒  คือ  กําลังฟน  เปนทุกกฏในประโยค ๑  ฟนแลว    ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑.  
           [๓๕๔]  ภิกษุรูอยู    ปดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ   ตองอาบัติ ๑  คือ 
ปาจิตตีย. 
           [๓๕๕]  ภิกษุรูอยู   ใหบุคคลมีอายุหยอน  ๒๐  ปอุปสมบท  ตองอาบัติ 
๒  คือ  กําลังใหอุปสมบท   เปนทุกกฏในประโยค ๑  ใหอุปสมบทแลว    ตอง 
อาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๕๖]  ภิกษุรูอยูชักชวนแลว  เดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกพอคา 
ผูเปนโจร   ตองอาบัติ  ๒  คือ  กําลังเดินทาง  เปนทุกกฏในประโยค  ๑ เดินทาง 
แลวตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๓๕๗]   ภิกษุชักชวนแลว    เดินทางไกลสายเดียวกันกับมาตุคามตอง 
อาบัติ ๒ คือ   กําลังเดินทาง  เปนทุกกฏในประโยค  ๑ เดินทางแลว  ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑.                             
           [๓๕๘]  ภิกษุไมสละทิฏฐิอันชั่วชา  เมื่อสวดสมนุภาสนจบหนท่ี  ๓ 
ตองอาบัติ ๒  คือ  จบญัตติ   เปนทุกกฏ  จบกรรมวาจา  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.  
           [๓๕๙]  ภิกษุรูอยู  กินรวมกับภิกษุผูกลาวอยางนั้น   มีธรรมอันสมควร 
ยังไมไดทํา   ยังไมไดสละทิฏฐินั้น  ตองอาบัติ  ๒ คือกําลังกินรวม  เปนทุกกฏใน 
ประโยค ๑  กินรวมแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.        
           [๓๖๐]   ภิกษุรูอยู    เกลี้ยกลอมสมณุทเทส  ผูถูกสงฆนาสนะแลวอยาง 
นั้น    ตองอาบัติ  ๒ คือ   กําลังเกลี้ยกลอม  เปนทกุกฏในประโยค  ๑ เกลี้ยกลอม 
แลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.                        
                                       สัปปาณกวรรค  ที ่ ๗  จบ  
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                                 สหธรรมิกวรรค  ที่ ๘    
           [๓๖๑]   ภิกษุอันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม กลาววา แนะ 
เธอ  ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทน้ี   จนกวาจะไดถามภิกษุอ่ืนผูฉลาด  ผูทรง 
วินัย  ตองอาบัติ ๒ คือ  กาํลังพูด  เปนทุกกฏในประโยค ๑ พูดแลว  ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑. 
           [๓๖๒]     ภิกษุกนวินัย   ตองอาบัติ ๒ คือ  กําลังกน    เปนทุกกฏใน 
ประโยค ๑ กนแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๖๓]   ภิกษุแสรงทําหลง  ตองอาบัติ  ๒  คือ  เมื่อความหลงอันภิกษุ 
ทั้งหลายยังไมยกข้ึนประกาศ  ทําหลง  ตองอาบัติทุกกฏ  ๑ เมือ่ความหลงอันภิกษุ 
ทั้งหลายยกข้ึนประกาศแลว   ทําหลง   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๓๖๔]  ภิกษุโกรธ  ขัดใจ   ใหประหารแกภิกษุ   ตองอาบัติ  ๒  คือ 
กําลังประหาร   เปนทุกกฏในประโยค  ๑ ประหารแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๖๕]   ภิกษุโกรธ   ขัดใจ   เง้ือหอกคือฝามือแกภิกษุ  ตองอาบัติ ๒ 
คือ   กําลังเง้ือ   เปนทุกกฏในประโยค  ๑  เง้ือแลว    ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๓๖๖]   ภิกษุกําจัดภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสหามูลมิได  ตองอาบัติ ๒ 
คือ   กําลังกําจัด   เปนทุกกฏในประโยค ๑ กําจัดแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๖๗]   ภิกษุแกลงกอความรําคาญแกภิกษุ   ตองอาบัติ  ๒ คือ  กําลัง 
กอ   เปนทุกกฏในประโยค  ๑ กอแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๓๖๘]   เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดบาดหมางกัน    เกิดทะเลาะกัน    ถงึการ 
วิวาทกัน  ภิกษุยืนแอบฟง   ตองอาบัติ ๒ คือ   เดนิไปดวยต้ังใจวาจักฟง  ตอง 
อาบัติทุกกฏ ๑  ยืนที่ใดไดยิน  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.  
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           [๓๖๙]  ภิกษุใหฉันทะเพ่ือกรรมอันเปนธรรมแลว  ถึงธรรมคือความ   
บนวาในภายหลัง    ตองอาบัติ ๒ คือ   กําลังบนวา    เปนทุกกฏในประโยค  ๑ 
บนวาแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๗๐]   เมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังเปนไปอยูในสงฆ    ภิกษุไมให 
ฉันทะ   แลวลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย  ตองอาบัติ ๒ คือ  เมื่อยังไมสละหัตถบาส 
แหงบริษัท   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑  ละแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๗๑]  ภิกษุกับสงฆผูพรอมเพียงกัน  ใหจีวร  แลวภายหลังถึงธรรม 
คือ   ความบนวา  ตองอาบัติ ๒  คือ   กําลังบนวา   เปนทุกกฏในประโยค ๑ 
บนวาแลว    ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.                           
           [๓๗๒]  ภิกษุรูอยู     นอมลาภท่ีเขานอมไปจะถวายสงฆมาเพ่ือบุคคล 
ตองอาบัติ ๒ คือ  กําลังนอมมา  เปนทุกกฏในประโยค ๑  นอมมาแลว   ตอง 
อาบัติปาจิตตีย ๑. 
                                 สหธรรมิกวรรค  ที ่ ๘  จบ 
 
                                        ราชวรรค  ที ่ ๙  
           [๓๗๓]  ภิกษุไมไดรับบอกกอน    เขาไปสูภายในพระตําหนักหลวง 
 ตองอาบัติ ๒  คือ   กาวเทาท่ี ๑  ลวงธรณีประตู   ตองอาบัติทุกกฏ ๑   กาวเทา 
 ที่ ๒ ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
            [๓๗๔]  ภิกษุเก็บรัตนะ  ตองอาบัติ  ๒  คือ  กําลังเก็บ   เปนทุกกฏ 
 ในประโยค  ๑  เก็บแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 157 

           [๓๗๕]   ภิกษุไมบอกลาภิกษุที่มีอยู      แลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาล   
คืออาบัติ  ๒  คือ  เขาไปสูที่ลอมเลย  ๑ กาว   ตองอาบัติทุกกฏ ๑   เลย  ๒ กาว 
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๗๖]   ภิกษุใหทํากลองเข็ม     แลวดวยกระดูกก็ดี     แลวดวยงาก็ดี 
แลวดวยเขาก็ดี   ตองอาบัติ  ๒   คือ   กําลังใหทําเปนทุกกฏในประโยค  ๑   ให 
ทําแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.                                               
           [๓๗๗]  ภิกษุใหทําเตียงก็ดี   ต่ังก็ดี   เกินประมาณ  ตองอาบัติ  ๒  คือ 
กําลังใหทํา   เปนทุกกฏในประโยค  ๑   ใหทําแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๗๘]   ภิกษุใหทําเตียงก็ดี   ต่ังก็ดี  เปนของหุมนุน   ตองอาบัติ  ๒ 
คือ   กําลังใหทํา   เปนทกุกฏในประโยค ๑   ใหทาํแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๗๙]  ภิกษุใหทําผาสําหรับปูนั่ง  เกินประมาณ   ตองอาบัติ ๒  คือ 
กําลังใหทํา   เปนทุกกฏในประโยค  ๑   ใหทําแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๘๐]  ภิกษุใหทําผาปดฝ   เกินประมาณ  ตองอาบัติ ๒  คือ  กําลัง 
ใหทํา   เปนทุกกฏในประโยค ๑    ใหทําแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๓๘๑]  ภิกษุใหทําผาอาบนํ้าฝน   เกินประมาณ   ตองอาบัติ  ๒  คือ 
กําลังใหทํา   เปนทุกกฏในประโยค ๑   ใหทําแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๓๘๒]  ถามวา  ภิกษุใหทําจีวรมีประมาณเทาจีวรพระสุคตตองอาบัติ 
เทาไร. 
           ตอบวา  ภิกษุใหทําจีวร   มีประมาณเทาจีวรพระสุคต  ตองอาบัติ  ๒ 
คือ   กําลังใหทํา   เปนทกุกฏในประโยค  ๑   ใหทําแลวตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           ภิกษุใหทําจีวรมีประมาณเทาจีวรพระสุคต  ตองอาบัติ ๒ เหลาน้ี. 
                                      ราชวรรค  ที ่ ๙  จบ 
                                      ขุททกสิกขาบท  จบ  
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                    คําถามและคําตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ    
                                      สกิขาบทที่  ๑  
           [๓๘๓]   ถามวา   ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน   รับของเค้ียวก็ดี   ของฉัน 
ก็ดี  ดวยมือของตน  จากมือของภิกษุณีมิใชญาติ   แลวฉันตองอาบัติเทาไร. 
           ตอบวา   ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน   รับของเค้ียวก็ดี   ของฉันก็ดี  ดวย 
มือของตน  จากมือของภิกษุณีมิใชญาติ  แลวฉันตองอาบัติ  ๒ คือ  รับดวยมุง 
จักฉัน   ตองอาบัติทุกกฏ ๑  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  ทุก ๆ คํากลนื ๑. 
           ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน   รับของเค้ียวก็ดี  ของฉันก็ดี   ดวยมือของตน 
จากมือของภิกษุณีมิใชญาติแลวฉัน    ตองอาบัติ ๒ เหลาน้ี. 
 
                                        สิกขาบทที่  ๒  
           [๓๘๔]  ภิกษุไมหามภิกษุณีผูยืนสั่งเสียอยู  แลวฉัน  ตองอาบัติ  ๒ คือ 
รับดวยมุงจักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ  ๑  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  ทุก ๆ คํากลนื ๑. 
 
                                         สิกขาบทที ่ ๓  
           [๓๘๕]  ภิกษุรับของเค้ียวก็ดี    ของฉันก็ดี    ในสกลุทีส่งฆสมมติวา 
เปนเสกขะ  ดวยมือของตนมาฉัน  ตองอาบัติ ๒  คือ  รับดวยมุงจักฉัน  ตอง 
อาบัติทุกกฏ ๑  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  ทุก ๆ คํากลนื ๑.  
 
                                          สิกขาบทท่ี  ๔  
           [๓๘๖]  ถามวา  ภิกษุรับของเค้ียวก็ดี   ของฉันก็ดี   อันเขาไมไดบอก 
ใหรูไวกอน   ในเสนาสนะปา   ดวยมือของตน   ในวัดที่อยูแลวฉัน   ตองอาบัติ 
เทาไร.  
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           ตอบวา ภิกษุรับของเค้ียวก็ดี  ของฉันก็ดี  อันเขาไมไดบอกใหรูไวกอน   
ในเสนาสนะปา ดวยมือของตน ในวัดที่อยูแลวฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ  รับดวย 
มุงจักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ ๑  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  ทุก ๆ คํากลืน ๑. 
           ภิกษุรบัของเค้ียวก็ดี    ของฉันก็ดี    อันเขาไมไดบอกใหรูไวกอนใน 
เสนาสนะปา  ดวยมือของตน  ในวัดทีอ่ยูแลวฉัน  ตองอาบัติ ๒ เหลาน้ี. 
                              ปาฏิเทสนียะ  ๔  สิกขาบท จบ 
 
                        คําถามและคําตอบอาบัติในเสขิยกัณฑ  
                                            วรรคที่  ๑  
           [๓๘๗]   ถามวา   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   นุงผาเลื้อยหนา   หรือ 
เลื้อยหลัง   ตองอาบัติเทาไร. 
           ตอบวา   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   นุงผาเลื้อยหนา   หรือเลื้อยหลัง 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    นุงผาเลื้อยหนา    หรือเลือ้ยหลัง    ตอง 
อาบัติตัวหน่ึงน้ี.                    
           [๓๘๘]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   หมผาเลื้อยหนา   หรือเลื้อยหลัง 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๓๘๙]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   เปดกาย   เดินไปในละแวกบาน 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ.                                    



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 160 

           [๓๙๐]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   เปดกาย   นั่งในละแวกบาน  ตอง   
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๓๙๑]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  คะนองมือ  หรือเทาไปในละแวก 
บาน  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๓๙๒]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ     คะนองมือ    หรือเทาน่ังใน 
ละแวกบาน  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๓๙๓]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    แลดใูนที่นั้น  ๆ  ไปในละแวก 
บาน  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๓๙๔]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    แลดใูนที่นั้น  ๆ  นั่งในละแวก 
บาน  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๓๙๕]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ      เดินเวิกผาไปในละแวกบาน 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๓๙๖]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   นั่งเวิกผาในละแวกบาน   ตอง 
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ. 
                                             วรรคที่  ๑  จบ 
 
                                                วรรคที่  ๒  
           [๓๙๗]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ     เดนิหัวเราะไปในละแวกบาน 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๓๙๘]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    นั่งหัวเราะในละแวกบาน  ตอง 
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ.  
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           [๓๙๙]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    เดินพูดเสียงดังลั่นไปในละแวก   
บาน  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๐๐]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   นั่งพูดเสียงดังลั่นในละแวกบาน 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๐๑]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    เดินโคลงกายไปในละแวกบาน 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง   คือ   ทุกกฏ. 
           [๔๐๒]    ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  นั่งโคลงกายในละแวกบาน  ตอง 
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๐๓]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ     เดนิไกวแขนไปในละแวกบาน 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๐๔]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  นั่งไกวแขนในละแวกบาน  ตอง 
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ .                                              
           [๔๐๕]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  เดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๐๖]    ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ      นั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
                                           วรรคที่  ๒  จบ 
 
                                              วรรคที่   ๓  
           [๔๐๗]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ         เดินคํ้ากายไปในละแวกบาน 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ.  
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            [๔๐๘]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   นั่งคํ้ากายในละแวกบาน   ตอง   
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๐๙]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  เดินคลุมศีรษะไปในละแวกบาน 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ.                                
           [๔๑๐]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ     นั่งคลมุศีรษะในละแวกบาน 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๑๑]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ      เดินกระโหยงเทาไปในละแวก 
บาน  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ   ทุกกฏ. 
           [๔๑๒]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    นั่งรัดเขาในละแวกบาน   ตอง 
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๑๓]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   รับบณิฑบาตโดยไมเคารพ  ตอง 
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ.            
           [๔๑๔]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   แลดูในท่ีนั้น ๆ  รบับิณฑบาต 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ ทุกกฏ. 
           [๔๑๕]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    รับแตแกงมาก  ตองอาบัติตัวหน่ึง 
คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๑๖]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   รับบิณฑบาตจนพูนบาตร  ตอง 
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ. 
                                         วรรค   ที ่  ๓ จบ  
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                                          วรรค  ที ่ ๔      
           [๔๑๗]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  ฉันบิณฑบาตโดยไมเคารพ   ตอง 
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ.                                  
           [๔๑๘]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   แลดูในที่นั้น ๆ  ฉันบิณฑบาต 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๑๙]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  ฉันบิณฑบาตใหแหวงในท่ีนั้น ๆ 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ.       
           [๔๒๐]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ฉันแตแกงมาก    ตองอาบัติตัว- 
หน่ึง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๒๑]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ฉันบิณฑบาตขยุมแตยอดลงไป 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๒๒]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ      กลบแกงหรือกับดวยขาวสุก 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๒๓]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ไมอาพาธ  ขอแกงก็ดี    ขาวสุก 
ก็ดี   เพ่ือประโยชนแกตนมาฉัน  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือทุกกฏ. 
           [๔๒๔]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    มุงจะยกโทษ    แลดูบาตรของ 
ภิกษุอ่ืน  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๒๕] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  ทําคําขาวใหญ  ตองอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ  ทุกกฏ.                                  
           [๔๒๖]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ     ทําคําขาวใหยาว    ตองอาบัติ 
ตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ.                                
                                            วรรค  ที ่ ๔  จบ  
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                                         วรรค  ที่ ๕    
           [๔๒๗]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  เมื่อคําขาวยังไมถึงปากอาปากไว 
ทา  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๒๘]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ     สอดมือทั้งหมดเขาในปาก  ตอง 
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๒๙]    ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ     พูดทั้งคําขาวมีอยูในปาก    ตอง 
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ.                                                 
           [๔๓๐]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ      ฉันเดาะคําขาว   ตองอาบัติตัว- 
หน่ึง  คือ  ทกุกฏ.                                                                  
           [๔๓๑]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ       ฉันกัดคําขาว  ตองอาบัติตัวหน่ึง 
คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๓๒]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ       ฉันทํากระพุงแกมใหตุย   ตอง 
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๓๓]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ           ฉันสลัดมือ   ตองอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๓๔]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ         ฉันโปรยเมลด็ขาว    ตองอาบัติ 
ตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๓๕]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ            ฉันแลบลิน้   ตองอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๓๖]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ               ฉันดังจ๊ับ ๆ   ตองอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ  ทุกกฏ.          
                                              วรรค  ที ่ ๕  จบ  
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                                      วรรค  ที ่  ๖           
           [๔๓๗]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  ฉันดังซูด ๆ  ตองอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๓๘]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ฉันเลียมือ   ตองอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ  ทุกกฏ.                                         
           [๔๓๙]  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ฉันขอดบาตร   ตองอาบัติตัว- 
หนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๔๐]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ฉันเลียริมฝปาก   ตองอาบัติตัว- 
หน่ึง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๔๑]    ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   รับน้ําดวยมือเปอนอามิส   ตอง 
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๔๒]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    เทนํ้าลางบาตรมีเมล็ดขาวใน 
ละแวกบาน  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๔๓]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    แสดงธรรมแกบุคคลมีรมในมือ 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๔๔]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   แสดงธรรมแกบุคคลมีไมพลอง 
ในมือ  ตองอาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๔๕]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   แสดงธรรมแกบุคคลมีศัสตราใน 
มือ  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๔๖]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    แสดงธรรมแกบุคคลมีอาวุธใน 
 มือ  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ. 
                                          วรรค  ที ่ ๖  จบ  
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                                         วรรค  ที่  ๗      
           [๔๔๗]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    แสดงธรรมแกบุคคลสวมเขียง 
เทา   ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ.  
           [๔๔๘]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  แสดงธรรมแกบุคคลสวมรองเทา 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๔๙]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    แสดงธรรมแกบุคคลไปในยาน 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๕๐]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ     แสดงธรรมแกบุคคลผูอยูบนที่ 
นอน  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ.  ุ 
           [๔๕๑]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ     แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งรัดเขา 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๕๒]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ     แสดงธรรมแกบุคคลผูโพกศีรษะ 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๕๓]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    แสดงธรรมแกบุคคลผูคลุมศีรษะ 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๕๔]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ      นัง่อยูที่แผนดินแสดงธรรมแก 
บุคคลน่ังบนอาสนะ  ตองอาบัติตัวหน่ึง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๕๕]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    นั่งบนอาสนะตํ่าแสดงธรรมแก 
บุคคลผูนั่งบนอาสนะสูง  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๕๖]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ยืนอยู    แสดงธรรมแกบุคคลผู 
นั่งอยู   ตองอาบัติตัวหน่ึง  คือ   ทกุกฏ.  
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           [๔๕๗]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   เดินไปขางหลัง  แสดงธรรมแก   
บุคคลผูเดินไปขางหนา  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๕๘]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   เดินไปนอกทาง  แสดงธรรมแก 
บุคคลผูเดินไปในทาง  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๕๙]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ยืนถายอุจจาระ   หรือ  ปสสาวะ 
ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ. 
           [๔๖๐]   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ถายอุจจาระหรือปสสาวะ   หรอื 
บวนเขฬะลงบนของเขียวสด   ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ. 
           [๔๖๑]   ถามวา   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ     ถายอุจจาระ     หรือ 
ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในน้ํา  ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา   ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  ถายอุจจาระ  หรอืปสสาวะ  หรือ 
บวนเขฬะลงในน้ํา  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ. 
           ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  ถายอุจจาระหรือปสสาวะ  หรือบวนเขฬะ 
ลงในน้ํา   ตองอาบัติตัวหนึ่งน้ี. 
                                        วรรค  ที ่ ๗  จบ 
                                เสขิยวัตร  ๗๕  สกิขาบท  จบ 
                                     กตาปตติวาร  ที่  ๒  จบ 
 
                                          วิปตติวาร  ที่  ๓  
           [๔๖๒]   ถามวา   อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม  จัดเปนวิบัติเทาไร 
บรรดาวิบัติ  ๔ อยาง                                              
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           ตอบวา    อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม    จัดเปนวิบัติ  ๒  บรรดา   
วิบัติ ๔ อยาง   คือ   บางทีเปนศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ . . . 
           ถามวา   อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    ถายอุจจาระ    หรือ 
ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในน้ํา  จัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ ๔ อยาง 
           ตอบวา  อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    ถายอุจจาระ   หรือ 
ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในน้ํา  จัดเปนวิบัติอันหนึ่ง  คือ อาจารวิบัติ  บรรดา 
วิบัติ ๔ อยาง 
                                      วิปตติวารท่ี  ๓  จบ 
 
                                        สังคหิตวาร  ที่  ๔  
           [๔๖๓]   ถามวา   อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม สงเคราะหดวยกอง 
อาบัติเทาไร   บรรดาอาบัติ ๗ กอง 
           ตอบวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม สงเคราะหดวยอาบัติ ๓ กอง 
บรรดาอาบัติ ๗ กอง   คือ   บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก   บางทีดวยกองอาบัติ 
ถุลลัจจัย  บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ. . . 
           ถามวา  อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    ถายอุจจาระ    หรือ 
ปสสาวะ    หรือบวนเขฬะลงในน้ํา     สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร   บรรดา 
อาบัติ ๗ กอง 
           ตอบวา   อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    ถายอุจจาระ   หรือ 
ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในน้ํา   สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๑ คือ   กองอาบัติ 
ทุกกฏ  บรรดาอาบัติ ๗ กอง. 
                                       สังคหิตวาร  ที่  ๔  จบ  
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                                         สมุฏฐานวาร  ที ่ ๕    
           [๔๖๔]  ถามวา    อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม   เกิดดวยสมุฏฐาน 
เทาไร   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๕ 
           ตอบวา  อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม    เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง 
บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ   ๖  คือ   เกิดแตกายกับจิต    มิใชวาจา . . . 
           ถามวา   อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    ถายอุจจาระ   หรือ 
ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในน้ํา  เกดิข้ึนดวยสมุฏฐานเทาไร  บรรดาสมุฏฐาน 
แหงอาบัติ  ๖                          
           ตอบวา   อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    ถายอุจจาระ    หรือ 
ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในน้ํา  เกดิดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   บรรดาสมุฏฐาน 
แหงอาบัติ ๖  คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา. 
                                      สมุฏฐานวารท่ี  ๕  จบ 
 
                                           อธิกรณวาร  ที ่ ๖       
           [๔๖๕]  ถามวา  อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม   เปนอธิกรณไหน 
บรรดาอธิกรณ  ๔ 
           ตอบวา  อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม   เปนปตตาธิกรณ   บรรดา 
อธิกรณ ๔ . . . 
           ถามวา   อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    ถายอุจจาระ    หรือ 
ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในน้ํา  เปนอธิกรณไหน  บรรดาอธิกรณ ๔ . . .  
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           ตอบวา   อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ     ถายอุจจาระ    หรือ   
ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในน้ํา   เปนอาปตตาธิกรณ       บรรดาอธิกรณ ๔. 
                                      อุธิกรณวารที่  ๖   จบ  
 
                                           สมถวาร  ที่  ๗       
           [๔๖๖]  ถามวา  อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม    ระงับดวยสมถะ 
เทาไร   บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา   อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม    ระงับดวยสมถะ ๒  อยาง 
บรรดาสมถะ ๗ คือ  บางที  ดวยสัมมขุาวินัย  ๑  ดวยปฏิญญากรณะ  ๑ บางที 
ดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑ . . . 
           ถามวา   อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    ถายอุจจาระ    หรือ 
ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในน้ํา   ระงับดวยสมถะเทาไร  บรรดาสมถะ  ๗ 
           ตอบวา   อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    ถายอุจจาระ    หรือ 
ปสสาวะ    หรือบวนเขฬะลงในน้ํา    ระงับดวยสมถะ ๓  บรรดาสมถะ ๗ คือ 
บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑  ดวยปฏญิญาตกรณะ ๑ บางที  ดวยสัมมุขาวินัยกับติณ 
วัตถารกะ ๑. 
                                         สมถวารท่ี  ๗  จบ 
 
                                        สมุจจัยวาร    ที่  ๘  
           [๔๖๗]   ถามวา   ภิกษุผูเสพเมถุนธรรม   ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา   ภิกษุผูเสพเมถุนธรรมตองอาบัติ  ๓ ตัว  คือ  เสพเมถุนธรรม 
ในสรีระที่ไมถูกสัตวกัด     ตองอาบัติปาราชิก ๑  เสพเมถุนธรรมในสรีระทีถู่ก  
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สัตวกัดแลวโดยมาก     ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑  สอดองคกําเนิดเขาไปในปากที่อา   
มิไดถูกตอง   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑  
           ภิกษุเสพเมถุนธรรม  ตองอาบัติ ๓ เหลาน้ี  
           ถ. อาบัติเหลาน้ัน    จัดเปนวิบัติเทาไร    บรรดาวิบัติ  ๔    อยาง 
สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร   บรรดาอาบัติ ๗ กอง   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  เปนอธิกรณไหน   บรรดาอธิกรณ ๔ ระงับดวย 
สมถะเทาไร  บรรดาสมถะ  ๗ 
           ต.   อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติ  ๒  บรรดาวบิัติ  ๔ อยาง  คือ   บางที 
เปนศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ 
           สงเคราะหดวยกองอาบัติ  ๓  บรรดาอาบัติ  ๗  กองคือ   บางทีดวยกอง 
อาบัติปาราชิก   บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย   บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ 
           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  คือเกิดแตกาย 
กับจิต  มิใชวาจา               
           จัดเปนอาปตตาธิกรณ   บรรดาอธิกรณ ๔ 
           ระงับดวยสมถะ ๓  บรรดาสมถะ  ๗   คือบางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑  ดวย 
ปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. . . 
           ถ.   ภิกษุอาศัยความเอ้ือเฟอ   ถายอุจจาระ   หรือปสสาวะ   หรือบวน 
เขฬะลงในนํ้า   ตองอาบัติเทาไร 
           ต.  ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ถายอุจจาระ  หรือปสสาวะหรือบวน 
เขฬะลงในนํ้า   ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือทุกกฏ 
           ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ    ถายอุจจาระ    หรือปสสาวะ    หรือบวน 
เขฬะลงในนํ้า  ตองอาบัติตัวหนึ่งน้ี   
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           ถ.  อาบัตินั้น  จัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบติั ๔  สงเคราะหดวยกอง    
อาบัติเทาไร   บรรดากองอาบัติ  ๗  เกดิดวยสมุฏฐานเทาไรบรรดาสมุฏฐานแหง 
อาบัติ ๖  เปนอธิกรณไหน  บรรดาอธิกรณ ๔  ระงับดวยสมถะเทาไร  บรรดา 
สมถะ  ๗ 
           ต.    อาบัตินั้นจัดเปนวิบัติอยางหน่ึง    บรรดาวิบัติ  ๔  คืออาจารวิบัติ 
สงเคราะหดวยกองอาบัติหน่ึง  บรรดาอาบัติ ๗ กอง คือ  ดวยกองอาบัติทุกกฏ 
           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  คือเกิดแตกาย 
กับจิต    มใิชวาจา  จัดเปนอาปตตาธิกรณ   บรรดาอธิกรณ  ๔ 
           ระงับดวยสมถะ ๓ อยาง  บรรดาสมถะ ๗ คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย 
๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑ . 
                                   สมจุจัยวาร  ที่  ๘  จบ 
           ๘  วารน้ี   พระธรรมสังดีติกาจารยเขียนไว   สําหรับสวดเทาน้ัน. 
 
                                      หัวขอประจาํวาร  
           [๔๖๘]  กัตถปญญัติวาร  ๑  กตาปตติวาร  ๑  วิปตติวาร  ๑  สังคหิตวาร 
๑ สมุฏฐานวาร  ๑  อธิกรณวาร ๑  สมถวาร  ๑  สมจุจัยวาร ๑. 
 
                                     กตัถบัญญัติวาร  ที ่ ๑  
                      คําถามและคําตอบปาราชิก  ๔  สกิขาบท  
           [๔๖๙]  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบัญญัติปาราชิก    เพราะปจจัยคือเสพเมถุนธรรม 
ณ   ที่ไหน  ทรงปรารภใคร   เพราะเรื่องอะไร . . .   ใครนํามาเปนตน.  
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                 คาํถามและคําตอบปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๑   

           ถามวา     พระผูมพีระภาคเจาผูทรงรูเห็น     เปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบัญญัติปาราชิก   เพราะปจจัยคือเสพเมถุนธรรม 
ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระสุทิน  กลันทบุตร 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องพระสุทิน กลันทบุตร   เสพเมถุนธรรมในปุราณทุติยิกา 
           ถ.  ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น  มีบัญญติั  อนุบัญญติั   อนุปนน- 
บัญญัติ  หรอื 
           ต.  มบีัญญัติ ๑  อนุบัญญัติ ๒   อนุปนนบญัญัติไมมี    ในปาราชิก 
สิกขาบทท่ี  ๑  นั้น 
           ถ.  มสีัพพัตถบัญญัติ  ปเทสบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตสัพพัตถบัญญัติ 
           ถ.  มสีาธารณบัญญัติ  อสาธารบัญญัติ  หรอื 
           ต.  มแีตสาธารณบัญญัติ 
           ถ.  มีเอกโตบัญญติั  อุภโตบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตอุภโตบัญญัติ 
           ถ.  บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕   ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑    นั้นจัดเขาใน 
อุเทศไหน  นับเนื่องในอุเทศไหน 
           ต.  จัดเขาในนิทาน  นับเนื่องในนิทาน  
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           ถ.   มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร 
           ต.   มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี  ๒ 
           ถ.  บรรดาวิบัติ  ๔  เปนวิบัติอยางไหน 
           ต.    เปนศีลวิบัติ 
           ถ.  บรรดาอาบัติ ๗ กอง  เปนอาบัติกองไหน 
           ต.   เปนอาบัติกองปาราชิก 
           ถ.   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖   ปาราชกิสิกขาบทท่ี  ๑ นั้น    เกิด 
ดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต.   เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา . . . 
           ถ.   ใครนํามา 
           ต.   พระเถระทั้งหลายนําสืบ ๆ กันมา.  
 

                                  รายนามพระเถระ 
                             พระเถระเหลาน้ี    คือ    พระอบุายลี 
                   พระทาสกะ  พระโสณกะ  พระสิคควะ รวม 
                   เปนหาท้ังพระโมคคัลลีบุตร  นําพระวินัยมา 
                   ในทวีปชื่อวาชมพูมีสิร ิ  แตนั้น    พระเถระผู 
                   ประเสริฐ    มีปญญามากเหลาน้ี   คือ  พระ-  
                   มหินทะ ๑    พระอิฏฏิยะ ๑   พระอุตติยะ  ๑ 
                   พระสัมพละ ๑    . . . พระเถระผูประเสริฐม ี
                   ปญญามากเหลาน้ี    รูพระวินัย     ฉลาดใน  
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                   มรรคา   ไดประกาศพระวินัยปฎกไวในเกาะ  
                   ตามพปณณิ. 
 

             คําถามและคําตอบปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๒ 
           [๔๗๐]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติปาราชิก  เพราะปจจัยคือถือเอาทรัพย 
อันเจาของมิไดให  ณ  ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครราชคฤห 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระธนิยะ   กุมภการบุตร 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระธนิยะ    กุมภการบุตร     ถือเอาไมของหลวงซ่ึง 
ไมไดรับพระราชทาน. 
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิต  มิใชวาจา   บางทีเกิดแตวาจา 
กับจิต   มิใชกาย   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต. 
 

               คําถามและคําตอบปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๓ 
           [๔๗๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาราชิก   เพราะปจจัยคือแกลงพราก 
กายมนุษยจากชีวิต ณ ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครเวสาลี   
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปปลงชีวิตกันและกัน.      
           มีบัญญัติ ๑   อนุบญัญัติ  ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐาน ๓  คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิต  มิใชวาจา   บางทีเกิดแตวาจา 
กับจิต   มิใชกาย   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต. 
 

                 คาํถามและคําตอบปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๔ 
           [๔๗๒]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาราชิก   เพราะปจจัยคือกลาวอวด 
อุตริมนุสธรรมอันไมมี  ไมเปนจริง ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครเวสาลี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภภิกษุพวกฝงแมนาวัคคุมุทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา      กลาวสรรเสริญอุตริ- 
มนุสธรรมนของกันและกันแกพวกคฤหัสถ. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา  บางทีเกิดแตวาจา 
กับจิต   มิใชกาย   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต.  
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                     คําถามและคําตอบสังฆาทิเสส  ๑๓  สิกขาบท    
           [๔๗๓]   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส  เพราะปจจัยคือพยายามปลอยอสุจิ 
ณ  ที่ไหน   ทรงปรารภใคร   เพราะเรื่องอะไร . . .ใครนํามา. 
 

                คาํถามและคําตอบสงัฆาทเิสสสิกขาบทที่  ๑ 
           ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น      เปนพระอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัยคือพยายามปลอยอสุจิ 
ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.   ทรงปรารภทานพระเสยยสกะ 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ทานพระเสยยสกะ   พยายามปลอยอสุจิ 
           ถ.   ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๑ นั้น   มีบญัญัติ    อนุบัญญัติ    อนุ- 
ปนนบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มบีัญญัติ  ๑  อนุบัญญัติ ๑  อนุปนนบัญญัติไมมี  ในสังฆาทิเสส 
สิกขาบทท่ี  ๑ นั้น 
           ถ.  มสีัพพัตถบัญญัติ  ปเทสบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตสัพพัตถบัญญัติ 
           ถ.  มสีาธารณบัญญัติ  อสาธารณบัญญัติ  หรือ 
           ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ  
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           ถ.   มเีอกโตบัญญติั   อุภโตบญัญัติ  หรือ   
           ต.  มแีตเอกโตบัญญัติ  
           ถ.   บรรดาปาติโมกขุทเทศ  ๕   สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๑  นั้นจัดเขา 
ในอุเทศไหน  นับเนื่องในอุเทศไหน 
           ต.  จัด เขาในนิทาน  นับเนื่องในนิทาน 
           ถ.   มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร 
           ต.  มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี ๓ 
           ถ.  บรรดาวิบัติ  ๔  เปนวิบัติอยางไหน 
           ต.  เปนศีลวิบัติ 
           ถ.  บรรดาอาบัติ  ๗ กอง  เปนอาบัติกองไหน 
           ต.   เปนอาบัติกองสังฆาทิเสส 
           ถ.  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น   เกดิ 
ดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต.   เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา . . .     
           ถ.  ใครนํามา 
           ต.  พระเถระทั้งหลายนําสืบ ๆ กันมา. 
 

                                  รายนามพระเถระ 
                             พระเถระเหลาน้ี    คือ    พระอบุาลี 
                   พระทาสกะ  พระโสณกะ  พระสิคควะ รวม 
                   เปนหาท้ังพระโมคคัลลีบุตร   นําพระวินัยมา 
                   ในทวีปชื่อวาชมพูมีสิร ิ แตนั้น   พระเถระผู  
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                   ประเสริฐ   ผูมีปญญามากเหลาน้ี   คือ  พระ-    
                   มหินทะ  ๑    พระอิฏฏิยะ ๑     พระอุตติยะ   ๑   
                   พระสัมพละ ๑   . . .  พระเถระผูประเสริฐ  ม ี
                   ปญญามากเหลาน้ี   รูพระวินัยฉลาดในมรรคา 
                   ไดประกาศพระวินัยปฎกไวในเถาะตามพ- 
                   ปณณิ. 
 
                       คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๒ 
           [๔๗๔]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น       ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัยคือถึงความ 
เคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุทายี 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง   คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา. 
 
                         คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๓ 
           [๔๗๕]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัยคือพูดเคาะ 
มาตุคาม  ดวยวาจาชั่วหยาบ  ณ ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุทายี 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ทานเพระอุทายีพูดเคาะมาตุคาม   ดวยวาจาชั่วหยาบ. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๓  คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา   บางทีเกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย 
บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต. 
 

                    คําถามและคําตอบสังฆาทเิสสสิกขาบทที่  ๔ 
           [๔๗๖]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย   คือ   กลาว 
คุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคาม  ณ  ที่ไหน                          
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร            
           ต.   ทรงปรารภทานพระอุทายี 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายี   กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม 
ในสํานักมาตุคาม. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓.  
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           คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๕    

           [๔๗๗]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย   คือ   ถึง 
ความเปนผูเที่ยวชักสื่อ  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร          
           ต.  ทรงปรารภทานพระอุทายี 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร                                                             
           ต.   เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีถึงความเปนผูเที่ยวชักสื่อ.        
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ   ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบท 
นี้    เกิดดวยสมุฏฐาน  ๖   คือ   บาทีเกิดแตกาย   มใิชวาจา   มิใชจิต  บางทีเกิด 
แตวาจามิใชกาย   มใิชจิต    บางทีเกิดแตกายกับวาจา  มิใชจิต  บางทีเกิดแตกาย 
กับจิต   มิใชวาจา   บางทีเกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย   บางที่เกิดแตกาย  วาจา 
และจิต. 
 

               คําถามและคําตอบสงัฆาทเิสสสิกขาบทที่  ๖ 
           [๔๗๘]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย  คือ   ใหทํา 
กุฎีดวยอาการขอเองๆ  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ เมืองอาฬวี 
           ถ.  ทรงปรารภใด                                                  
           ต.  ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองอาฬวี  
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           ถ.   เพราะเรื่องอะไร   
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุชาวเมืองอาฬวี   ใหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. 
 

               คําถามและคําตอบสงัฆาทเิสสสิกขาบทที่  ๗ 
           [๔๗๙]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย  คือ  ใหทํา 
วิหารใหญ  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครโกสัมพี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภทานพระฉันนะ 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระฉันนะแผวถางพื้นวิหาร   ไดสั่งใหตัดตนไม 
ที่เขาสมมติวาเปนเจดียตนหน่ึง. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. 
 

                คาํถามและคําตอบสงัฆาทเิสสสิกขาบทที่  ๘ 
           [๔๘๐]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย    คือความ 
กําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได  ณ  ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ    พระนครราชคฤห         
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.    เพราะเรื่องที่พระเมตติยะและพระภุมมชกะ    ตามกําจัดทานพระ- 
ทัพพมัลลบุตร  ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได. 
           มีบัญญัติ ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ี   เกิดดวยสมุฏ- 
ฐาน  ๓.        
                                           
                     คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๙ 
           [๔๘๑]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย  คือ  ถอืเอา 
เอกเทศบางอยางแหงอธิกรณอันเปนเรื่องอ่ืน    ใหเปนเพียงเลศ   ตามกําจัดภิกษุ 
ดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครราชคฤห     
           ถ.  ทรงปรารภใคร                     
           ต.  ทรงปรารภพระเมตติยและพระภุมมชกะ 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่พระเมตติยะ     และพระภุมมชกะถือเอาเอกเทศบาง- 
อยางแหงอธิกรณอันเปนเรื่องอ่ืน   ใหเปนเพียงเลศ   ตามกําจัดทานพระทัพพ- 
มัลลบุตร  ดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก.  
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           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย   
สมุฏฐาน ๓.  
 

             คําถามและคําตอบสงัฆาทเิสสสิกขาบทที่  ๑๐ 
           [๔๘๒]   ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนนิพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย   คือ   ภิกษุ 
ผูทําลายสงฆไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ  ๓ จบ   ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร                                                             
           ต.  ทรงปรารภพระเทวทัต 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.    เพราะเรื่องที่พระเทวทัตตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆ   ผูพรอม- 
เพรียงกัน.                                                                           
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   คือ   เกิดแตกาย   วาจา   และจิต. 
 

              คาํถามและคําตอบสงัฆาทเิสสสิกขาบทที่  ๑๑ 
           [๔๘๓]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย  คือ  ภิกษุ 
ผูประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ    ผูไมสละกรรม   เพราะสวดสมนุภาสนครบ 
 ๓  จบ  ณ  ที่ไหน                             
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ พระนครราชคฤห    
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไดประพฤติตาม    เขาพวกพระเทวทัต 
ผูตะเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆ. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   คือ   เกิดแกกาย   วาจา   และจิต. 
 

           คําถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๑๒ 
           [๔๘๔]    ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย  คือ  ภิกษุ 
ผูวายากไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครโกสัมพี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร   
           ต.  ทรงปรารภทานพระฉันนะ 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร    
           ต.  เพราะเรื่องที่ทานพระฉันนะ  อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูโดยชอบ 
ธรรม  ไดทําตนใหเปนผูอันใคร ๆ วากลาวไมได. 
           มีบัญญัติ ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   คือ   เกิดแตกาย   วาจา   และจิต  
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            คาํถามและคําตอบสงัฆาทเิสสสิกขาบทที่  ๑๓   

           [๔๘๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย    คือภิกษุผู 
ประทุษรายสกุลไมสละกรรมเพราะสวดสัมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกพระอัสสชิ   และพระปุนัพพสุกะถูกสงฆลง 
ปพพาชนียกรรมแลวกลบัหาวา   ภิกษุทั้งหลายถึงความพอใจ    ถึงความขัดเคือง 
ถึงความหลง   ถึงความกลัว. 
           มีบัญญัติ   ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   คือเกิดแตกาย   วาจา   และจิต . . . 
 

                             คําถามและคําตอบเสขิยวัตร 
           [๔๘๖]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติทุกกฏเพราะปจจัย    คืออาศัยความ 
ไมเอ้ือเฟอถายอุจจาระหรือปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในน้ํา ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย  
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           ถ.   เพราะเรื่องอะไร   
           ต.  เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย  ถายอุจจาระบาง  ปสสาวะบาง  บวน 
เขฬะบาง  ลงในนํ้า.            
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  คือ  เกิดแตกายกับจิต  มิใชวาจา. 
                               กัตถปญญัติวาร  ที่  ๑  จบ 
 
                                     กตาปตติวาร  ที่  ๒  
                    คําถามและคําตอบอาบัติในปาราชิกกัณฑ  
           [๔๘๗]   ถามวา   เพราะปจจัยคือเสพเมถุนธรรม     ภิกษุและภิกษุณี 
ตองอาบัติเทาไร                                                        
           ตอบวา  เพราะปจจัย  คือ  เสพเมถุนธรรม  ภิกษุและภิกษุณี   ตอง 
อาบัติ ๔ คือ    เสพเมถุนธรรมในสรรีะที่สัตวมิไดกัด     ตองอาบัติปาราชิก ๑ 
เสพเมถุนธรรมในสรีระที่สัตวกัดแลวโดยมาก   ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑  สอดองค 
กําเนิดเขาในปากท่ีอา  มิไดถูกตอง  ตองอาบัติทุกกฏ ๑  เปนปาจิตตียในเพราะ 
ทอนยางกลม  ๑  เพราะปจจัยคือเสพเมถุนธรรม  ภิกษุและภิกษุณี    ตองอาบัติ 
๔   เหลาน้ี. 
           [๔๘๘]   ถามวา   เพราะปจจัย   คือ    ถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให 
ภิกษุและภิกษุณี   ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา   เพราะปจจัย   คือ   ถอืเอาทรัพยอันเจาของมิไดให  ภิกษุและ 
ภิกษุณีตองอาบัติ  ๓ คือ  ถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให  เปนสวนแหงโจรกรรม  
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มีราคา ๕ มาสก  หรือเกินกวา ๕ มาสก  ตองอาบัติปาราชิก ๑  ถือเอาทรัพยอัน    
เจาของมิไดให   เปนสวนแหงโจรกรรม   มีราคาเกินกวา ๑ มาสก   หรือหยอน 
กวา ๕ มาสก   ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑   ถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให  เปนสวน 
แหงโจรกรรม   มีราคา ๑ มาสก   หรือหยอนกวา  ๑ มาสก  ตองอาบัติทุกกฏ  ๑ 
เพราะปจจัย  คือ  ถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให   ภิกษุและภิกษุณีตองอาบัติ 
๓  เหลาน้ี. 
           [๔๘๙]   ถามวา  เพราะปจจัย  คือแกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต  ภิกษุ 
และภิกษุณีตองอาบัติเทาไร                       
           ตอบวา   เพราะปจจัย  คือ  แกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต   ภิกษุและ 
ภิกษุณีตองอาบัติ  ๓  คือ  ขุดบอเจาะจงมนุษยวาจักตกลงตาย  ตองอาบัติทุกกฏ 
๑  เมื่อตกแลวทุกขเวทนาเกิดข้ึน  ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ตาย  ตองอาบัติปาราชิก 
๑  เพราะปจจัย  คือ  แกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต   ภิกษุและภิกษุณีตองอาบัติ  
๓   เหลาน้ี. 
           [๔๙๐]  ถามวา   เพราะปจจัย  คือ  กลาวอวดอุตริมนุสธรรม   อัน 
ไมมี   ไมเปนจริง   ภิกษุและภิกษุณีตองอาบัติเทาไร                     
           ตอบวา    เพราะปจจัย   คือ    กลาวอวดอุตริมนุสธรรมอันไมมี    ไม 
เปนจริง   ภิกษุและภิกษุณีตองอาบัติ  ๓  คือ  ภิกษุ   มีความปรารถนาลามก  ถูก 
ความปรารถนาครอบงํา     กลาวอวดอุตริมนุสธรรม     อันไมมี     ไมเปนจริง 
ตองอาบัติปาราชิก  ๑  กลาววา  ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน  ภิกษุนั้นเปนพระ- 
อรหันต   เมือ่ผูฟงเขาใจความ   ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑  เมื่อไมเขาใจความ   ตอง 
อาบัติทุกกฏ ๑  เพราะปจจัย  คือ   กลาวอวดอุตริมนุสธรรมอันไมมี    ไมเปน 
จริง   ภิกษุและภิกษุณีตองอาบัติ  ๓  เหลาน้ี.  
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                 คําถามและคําตอบอาบัติในสังฆาทิเสสกัณฑ    
           [๔๙๑]   ถามวา   เพราะปจจัย   คือ    พยายามปลอยอสุจิ     ภิกษุตอง 
อาบัติเทาไร 
           ตอบวา   เพราะปจจัย  คือ  พยายามปลอยอสุจิ   ภิกษุตองอาบัติ  ๓  คือ 
ต้ังใจพยายาม   อสุจิเคลื่อน   ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๑ ต้ังใจพยายาม  แตอสุจิไม 
เคลื่อน  ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑  เปนทกุกฏในประโยค ๑.              
           [๔๙๒]   เพราะปจจัย คือ ถึงความเคลาคลึงดวยกาย  ภิกษุและภิกษุณี 
ตองอาบัติ  ๕  คือ  ภิกษุมีความกําหนัด    ยินดีในการจับตองอวัยวะใตรากขวัญ 
ลงมา     หรอืเหนือหัวเขาข้ึนไป    ของบุรุษบุคคลผูมีความกําหนัด   ตองอาบัติ 
ปาราชิก ๑  ภิกษุจับตองกายดวยกาย    ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑  เอากายถูกตอง 
ของเน่ืองดวยกายตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑     เอาของเนื่องดวยกายถูกตองของเนื่อง 
ดวยกาย  ตองอาบัติทุกกฏ ๑  เปนปาจิตตียในเพราะจ้ีดวยน้ิวมือ ๑  เพราะปจจัย 
คือ   ถึงความเคลาคลึงดวยกาย   ตองอาบัติ  ๕ เหลาน้ี. 
           [๔๙๓]   เพราะปจจัย  คือ   พูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ   ภิกษุ 
ตองอาบัติ ๓ คือ   พูดชมก็ดี   พูดติก็ดี  พาดพิงวัจจมรรค  ปสสาวมรรค  ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสส ๑  พูดชมก็ดี  พูดติก็ดี  พาดพิงอวัยวะใตรากขวัญลงมา  เหนือ 
หัวเขาข้ึนไป  เวนวัจจมรรค   ปสสาวมรรค    ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑  พูดชมก็ดี 
พูดติก็ดี   พาดพิงของเนื่องดวยกาย   ตองอาบัติทุกกฏ ๑. 
           [๔๙๔]   เพราะปจจัย  คือ กลาวคุณแหงการบําเรอคนดวยกาม   ภิกษุ 
ตองอาบัติ  ๓ คือ   กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคาม   ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสส ๑  กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม    ในสํานักบัณเฑาะก  
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ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑  กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม    ในสํานักดิรัจฉาน   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑.  
           [๔๙๕]   เพราะปจจัย  คือ ถึงความเปนผูเที่ยวชักสื่อ  ภิกษุตองอาบัติ 
๓ คือ  รับคํา  นําไปบอก   กลับมาบอก  ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑  รับคํา  นํา 
ไปบอกแตไมกลับมาบอก  ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑ รับคํา  แตไมนําไปบอก  และ 
ไมกลับมาบอก   ตองอาบัติทุกกฏ ๑.                            
           [๔๙๖]   เพราะปจจัย  คือ   ใหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง   ตองอาบัติ 
๓ คือ  ใหทํา  เปนทุกกฏในประโยค ๑  เมื่อกอนดินอีกกอันหน่ึงยังไมมา  ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย ๑ เมื่อกอนดินนั้นมาแลว   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.  
           [๔๙๗]  เพราะปจจัย  คือ  ใหทําวิหารใหญ  ตองอาบัติ  ๓  คือ  ให 
ทําเปนทุกกฏในประโยค  ๑  เมื่อกอนดินอีกกอนหนึ่งยังไมมา  ตองอาบัติถุลลัจจัย 
๑  เมือกอนดินนั้นมาแลว    ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 
           [๔๙๘]  เพราะปจจัย  คือ  ตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก 
อันหามูลมิได   ตองอาบัติ ๓ คือ  ไมใหทําโอกาสประสงคจะใหเคลื่อน    โจท 
ตองอาบัติทุกกฏ ๑  กับสงัฆาทิเสส  ๑  ใหทําโอกาสประสงคจะดา    โจท    ตอง 
อาบัติโอมสวาท ๑.                                                  
           [๔๙๙]   เพราะปจจัย คือ  ถือเอาเอกเทศบางอยางแหงอธิกรณอันเปน 
เรื่องอ่ืน   ใหเปนเพียงเลศ   ตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก    ตอง 
อาบัติ ๓ คือ ไมใหทําโอกาส  ประสงคจะใหเคลื่อน  โจท  ตองอาบัติทุกกฏ ๑ 
กับสังฆาทิเสส ๑  ใหทําโอกาสประสงคจะดา   โจท   ตองอาบัติโอมสวาท ๑. 
           [๕๐๐]  เพราะปจจัย  คือ  ไมสละกรรม   เพราะสวดสมนุภาสนครบ 
๓ จบ  ภิกษุผูทําลายสงฆ  ตองอาบัติ ๓  คือ   จบญัตติเปนทุกกฏ ๑  จบกรรม 
วาจาสองครั้งเปนถุลลัจจัย ๑  จบกรรมวาจาครั้งสุด   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.  
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           [๕๐๑]  เพราะปจจัย  คือ  ไมสละกรรม   เพราะสวดสมนุภาสนครบ    
๓ จบ  ภิกษุผูประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ  ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ  เปน 
ทุกกฏ ๑  จบกรรมวาจาสองครั้ง   เปนถุลลัจจัย  ๑  จบกรรมวาจาครั้งสุด   ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสส  ๑. 
           [๕๐๒]  เพราะปจจัย  คือ  ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ 
จบ  ภิกษุผูวายาก  ตองอาบัติ  ๓ คือ  จบญัตติ   เปนทุกกฏ ๑  จบกรรมวาจา 
สองครั้งเปนถุลลัจจัย  ๑  จบกรรมวาจาครั้งสุด   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 
           [๕๐๓]   เพราะปจจัย  คือ  ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ 
จบ  ภิกษุผูประทุษรายสกุล  ตองอาบัติ  ๓ คือ  จบญัตติเปนทุกกฏ ๑  จบกรรม 
วาจาสองครั้ง   เปนถลุลจัจัย  ๑  จบกรรมวาจาครั้งสุด  ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 
           [๕๐๔]   ถามวา  เพราะปจจัย  คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ  ถายอุจจาระ 
หรือปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในนํ้า  ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา   เพราะปจจัย คือ  อาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ถายอุจจาระ   หรือ 
ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในน้ํา   ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทกุกฏ 
           เพราะปจจัย   คือ  อาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ถายอุจจาระ   หรือปสสาวะ 
หรือบวนเขฬะลงในน้ํา  ภิกษุตองอาบัติตัวหนึ่ง. 
                                 กตาปตติวาร  ที่   ๒   จบ 
 
                                        วิปตติวาร  ที่  ๓  
           [๕๐๕]   ถามวา   อาบัติเพราะปจจัย   คือ   เสพเมถุนธรรม    จัดเปน 
วิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ   ๔   
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           ตอบวา อาบัติเพราะปจจัย   คือ เสพเมถุนธรรมจัดเปนวิบัติ  ๒ บรรดา   
วิบัติ ๔ คือ  บางทีเปนศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ. .  . 
           ถามวา   อาบัติเพราะปจจัย   คือ  อาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ถายอุจจาระ 
หรือปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในนํ้า  จัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ  ๔ 
           ตอบวา   อาบัติเพราะปจจัย   คือ  อาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ถายอุจจาระ 
หรือปสสาวะ   หรือบวนเขฬะลงในนํ้า   จัดเปนวิบัติอยางหน่ึง คือ  อาจารวิบัติ 
บรรดาวิบัติ ๔. 
                                      วิปตติวารท่ี  ๓  จบ 
 
                                       สังคหิตวาร  ที่  ๔ 
           [๕๐๖]   ถามวา   อาบัติเพราะปจจัย  คือ  เสพเมถุนธรรม   สงเคราะห 
ดวยกองอาบัติเทาไร   บรรดากองอาบัติ  ๗               
           ตอบวา   อาบัติเพราะปจจัย  คือ  เสพเมถุนธรรม   สงเคราะหดวยกอง 
อาบัติ ๔   บรรดากองอาบัติ ๗  คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก บางทีดวยกอง 
อาบัติถุลลัจจัย  บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย   บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ . . . 
           ถามวา   อาบัติเพราะปจจัย   คือ   อาศัยความไมเอ้ือเฟอ  ถายอุจจาระ 
หรือปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในนํ้า     สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไรบรรดา 
กองอาบัติ ๗                             
           ตอบวา   อาบัติเพราะปจจัย   คือ    อาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ถายอุจจาระ 
หรือปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในนํ้า   สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๑  คือ  ดวย 
กองอาบัติทุกกฏ  บรรดากองอาบัติ ๗. 
                                        สังคหิตวารที่  ๔  จบ  
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                                      สมุฏฐานวารที่  ๕    
           [๕๐๗]   ถามวา   เพราะปจจัย   คือ   เสพเมถุนธรรม   อาบัติเกิดดวย 
สมุฏฐานเทาไร   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   
           ตอบวา   เพราะปจจัย   คือ   เสพเมถุนธรรม   อาบัติเกิดดวยสมุฏฐาน 
อยางหน่ึง  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา. . . 
           ถามวา   เพราะปจจัย  คือ  อาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ถายอุจจาระ   หรือ 
ปสสาวะ    หรือบวนเขฬะลงในน้ํา     อาบัติเกิดดวยสมุฏฐานเทาไร    บรรดา 
สมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ 
           ตอบวา   เพราะปจจัย  คือ  อาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ถายอุจจาระ  หรอื 
ปสสาวะ   หรือบวนเขฬะลงในน้ํา   อาบัติเกิดดวยสมุฏฐานอยางหน่ึง   บรรดา 
สมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา. 
                                     สมุฏฐานวารท่ี  ๕  จบ 
 
                                           อธิกรณวารท่ี  ๖  
           [๕๐๘]   ถามวา   เพราะปจจัย   คือ   เสพเมถุนธรรม    อาบัติจัดเปน 
อธิกรณอะไร  บรรดาอธิกรณ  ๙ 
           ตอบวา  เพราะปจจัย  คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติจัดเปนอาปตตาธิกรณ 
บรรดาอธิกรณ ๔. . . 
           ถามวา   เพราะปจจัย  คือ  อาศัยความไมเอื้อเฟอ   ถายอุจจาระ  หรือ 
ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในน้ํา  อาบัติจัดเปนอธิกรณอะไร  บรรดาอธิกรณ  ๔  
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           ตอบวา   เพราะปจจัย  คือ  อาศัยความไมเอ้ือเฟอ  ถายอุจจาระ  หรอื    
ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในน้ํา อาบัติจัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔. 
                                     อธิกรณวารที่  ๖  จบ 
 
                                           สมถวารท่ี  ๗  
           [๕๐๙]   ถามวา   เพราะปจจัย    คือ    เสพเมถุนธรรม    อาบัติระงับ 
ดวยสมถะเทาไร  บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา   เพราะปจจัย  คือ  เสพเมถุนธรรม   อาบัติระงับดวยสมถะ ๓ 
บรรดาสมถะ  ๗  คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑   ดวยปฏิญญาตกรณะ  ๑  บางที 
ดวยสัมมุขาวินัย   กับติณวัตถารกะ ๑. . . 
           ถามวา   เพราะปจจัย  คือ  อาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ถายอุจจาระ   หรือ 
ปสสาวะ หรือบวนเขฬะลงในน้ํา  อาบัติระงับดวยสมถะเทาไร  บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา   เพราะปจจัย  คือ  อาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ถายอุจจาระ   หรอื 
ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในน้ํา  อาบัติระงับดวยสมถะ  ๓   บรรดาสมถะ  ๗ 
คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑  ดวยปฏญิญาตกรณะ  ๑   บางทีดวยสัมมุขาวินัย 
กับติณวัตถารกะ ๑. 
                                        สมถวาร  ที่  ๗  จบ 
 
                                          สมุจจยวารที่  ๘ 
           [๕๑๐]   ถามวา   เพราะปจจัย  คือ  เสพเมถุนธรรม   ภิกษุและภิกษุณี 
ตองอาบัติเทาไร                       
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           ตอบวา    เพราะปจจัย  คือ   เสพเมถุนธรรม    ภิกษุและภิกษุณีตอง   
อาบัติ  ๔  คือ  เสพเมถุนธรรมในสรรีะที่สัตวมิไดกัด    ตองอาบัติปาราชิก  ๑ 
เสพเมถุนธรรมในสรีระที่สัตวกัดแลวโดยมาก  ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑  สอดองค 
กําเนิดเขาไปในปากท่ีอามิไดถูกตอง ตองอาบัติทุกกฏ  ๑  เปนปาจิตตียในเพราะ 
ทอนยาง  ๑. 
           เพราะปจจัย   คือ   เสพเมถุนธรรม     ภิกษุและภิกษุณีตองอาบัติ  ๔ 
เหลาน้ี 
           ถามวา   อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติเทาไร   บรรดาวิบัติ  ๔ สงเคราะห 
ดวยกองอาบัติเทาไร    บรรดากองอาบัติ  ๗   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร   บรรดา 
สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    เปนอธิกรณอะไร  บรรดาอธิกรณ ๔  ระงับดวยสมถะ 
เทาไร   บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติ  ๒  บรรดาวิบัติ  ๔    คือ  บางที 
เปนศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ 
           สงเคราะหดวยกองอาบัติ  ๔    บรรดากองอาบัติ  ๗   คือ   บางทีดวย 
กองอาบัติปาราชิก   บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย   บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย 
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ 
           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  คือ  เกิดแต 
กายกับจิต   มิใชวาจา 
           เปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ ๔ 
           ระงับดวยสมถะ  ๓   บรรดาสมถะ  ๗  คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ 
ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  กับติณวัตถารกะ ๑ . . .    
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           ถามวา   เพราะปจจัย  คือ  อาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ถายอุจจาระ   หรือ   
ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะลงในน้ํา  ตองอาบัติเทาไร  
           ตอบวา   เพราะปจจัย  คือ  อาศัยความไมเอ้ือเฟอ   ถายอุจจาระ   หรอื 
ปสสาวะ   หรือบวนเขฬะลงในน้ํา  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ทุกกฏ 
           เพราะปจจัย  คือ   อาศัยความไมเอื้อเฟอ   ถายอุจจาระ   หรือปสสาวะ 
หรือบวนเขฬะลงในน้ํา   ตองอาบัติตัวหนึ่งน้ี 
           ถามวา  อาบัตินั้นจัดเปนวิบัติเทาไร   บรรดาวิบัติ ๔  สงเคราะหดวย 
กองอาบัติเทาไร  บรรดากองอาบัติ  ๗  เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร  บรรดาสมุฏฐาน 
แหงอาบัติ ๖   เปนอธิกรณอะไร    บรรดาอธิกรณ  ๔   ระงับดวยสมถะเทาไร 
บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา  อาบัตินั้น  จัดเปนวิบัติ ๑  คือ  อาจารวิบัติ   บรรดาวิบัติ  ๔ 
           สงเคราะหดวยกองอาบัติ  ๑   บรรดากองอาบัติ ๗ คือ  ดวยกองอาบัติ 
ทุกกฏ 
           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  คือ   เกิดแต 
กายกับจิต   มิใชวาจา            
           เปนอาปตตาธิกรณ   บรรดาอธิกรณ  ๔ 
           ระงับดวยสมถะ ๓  บรรดาสมถะ ๗    คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑ 
ดวยปฏิญญาตกรณะ  ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 
                                     สมุจจยวารท่ี  ๘  จบ 
                                        ปจจยวาร  ๘  จบ 
                               มหาวิภังค  ๑๖  มหาวาร  จบ 
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                              ภิกขุนวีิภังค  ๑๖  มหาวาร    
                                   กัตถปญญัติวารท่ี  ๑  
                                        ปาราชิกกัณฑ  
           [๕๑๑]  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น     เปนพระอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๕   แกภิกษุณีทั้งหลาย  ณ 
ที่ไหน  ทรงปรารภใคร   เพราะเรื่องอะไร   ในปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๕  นั้น  มี 
บัญญัติ  อนุบัญญัติ  อนุปนนบัญญัติ  สัพพัตถบญัญัติ   ปเทสบัญญัติ  สาธารณ- 
บัญญัติ    อสาธารณบัญญัติ    เอกโตบัญญัติ    อุภโตบัญญัติหรอื    บรรดา 
ปาติโมกขุทเทศ ๔   ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕  นั้นจัดเขาในอุเทศไหน    นับเนือ่ง 
ในอุเทศไหน    มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร    บรรดาวิบัติ  ๔ จัดเปนวิบัติอยาง 
ไหนบรรดาอาบัติ ๗ กอง   เปนอาบัติกองไหน   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ 
เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร  บรรดาอธิกรณ  ๔  เปนอธิกรณไหน  บรรดาสมถะ ๗ 
ระงับดวยสมถะเทาไร    ในปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๕ นั้น    อะไรเปนวินัย      ใน 
ปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๕ นัน้    อะไรเปนอภิวินัย     ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ นั้น 
อะไรเปนปาติโมกข    ในปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๕  นัน้    อะไรเปนอธิปาติโมกข 
อะไรเปนวิบัติ   อะไรเปนสมบัติ   อะไรเปนขอปฏิบัติ   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
บัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี   ๕   แกภิกษุณีทั้งหลาย     เพราะทรงอาศัยอํานาจ 
ประโยชนเทาไร   พวกไหนศึกษา   พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว    ปาราชิก- 
สิกขาบทท่ี  ๕ นั้น    ต้ังอยูในใคร   พวกไหนยอมทรงไว   เปนถอยคําของใคร 
ใครนํามา.  
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                                    ปาราชิกกัณฑ   
                  คําถามและคําตอบปาราชิกสิกขาบทที่  ๕  
           [๕๑๒]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๕  แกภิกษุณี 
ทั้งหลาย ณ  ที่ไหน                                               
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีสุนทรีนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร              
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทา    มคีวามกําหนัด    ยินดีในการ 
เคลาคลึงดวยกาย  ของบุรุษบุคคลผูกําหนัด 
           ถ.  ในปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๕  นั้น   มีบัญญัติ  อนุบัญญัติ   อนุปนน- 
บัญญัติ  หรอื 
           ต.  มบีัญญัติ  ๑  อันบัญญัติ  อันปนนบัญญติั  ไมมีในปาราชิกสิกขาบท 
ที่  ๕ นั้น                        
           ถ.  มสีัพพัตถบัญญัติ  ปเทสบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตสัพพัตถบัญญัติ                                           
           ถ.  มสีาธารณบัญญัติ  อสาธารณบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตอสาธารณบัญญัติ 
           ถ.  มีเอกโตบัญญติั   อุภโตบญัญัติ  หรือ 
           ต.   มแีตเอกโตบัญญัติ  
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           บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๔  ปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๕   นั้นจัดเขาในอุเทศ   
ไหน  นับเนื่องในอุเทศไหน  
           ต.  จัดเขาในนิทาน  นับเนื่องในนิทาน 
           ถ.   มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร 
           ต.   มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี ๒ 
           ถ .  บรรดาวิบัติ  ๔  เปนวิบัติอยางไหน                         
           ต.   เปนศีลวิบัติ                                                         
           ถ.  บรรดาอาบัติ ๗ กอง  เปนอาบัติกองไหน 
           ต.  เปนกองอาบัติปาราชิก                    
           ถ.  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๗  ปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๕  นั้นเกิดข้ึน 
ดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต.   เกิดข้ึนดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกดิแตกาย   กบัจิต  มิใชวาจา 
           ถ.   บรรดาอธิกรณ  ๔  เปนอธิกรณอะไร 
           ต.  เปนอาปตตาธิกรณ                        
           ถ.  บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร                  
           ต.  ระงับดวยสมถะ  ๒  คือสัมมุขาวินัย  ๑  ปฏิญญาตกรณะ  ๑ 
           ถ.  ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕    นั้น     อะไรเปนวินัย  อะไรเปนอภิวินัย 
           ต.   พระบัญญัติเปนวินัย  การจําแนกเปนอภิวินัย 
           ถ.  ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕  นั้น  อะไรเปนปาติโมกข  ในปาราชกิ- 
สิกขาบทท่ี ๕  นั้น  อะไรเปนอธิปาติโมกข 
           ต.  พระบัญญัติเปนปาติโมกข  การจําแนกเปนอธิปาติโมกข  
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           ถ.  อะไรเปนวิบัติ    
           ต.  ความไมสังวรเปนวิบัติ  
           ถ.  อะไรเปนสมบัติ 
           ต.  ความสังวรเปนสมบัติ 
           ถ.  อะไรเปนขอปฏิบัติ 
           ต.  ขอท่ีภิกษุณีสมาทานอาปาณโกฏิกศลีตลอดชีวิตวา  จักไมทํากรรม 
เห็นปานน้ี    แลวศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย  เปนขอปฏิบัติ 
           ถ.  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๕   แกภิกษุณี 
ทั้งหลายทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไร 
           ต.  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕   แกภิกษุณี 
ทั้งหลาย   เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ   คือ   เพ่ือความรับวา 
ดีแหงสงฆ ๑  เพ่ือความสําราญแหงสงฆ ๑  เพ่ือขมภิกษุณีผูเกอยาก ๑   เพ่ืออยู 
สําราญแหงภิกษุณีผูมีศีลเปนที่รัก ๑  เพ่ือปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน 
๑  เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต  ๑  เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยิ่ง 
ไมเลื่อมใส  ๑   เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว  ๑  เพ่ือความดํารง   
มั่นแหงพระสัทธรรม ๑   เพ่ืออนุเคราะหพระวินัย ๑ 
           ถ.  พวกไหนศึกษา                                              
           ต.  ภิกษุณีเปนเสกขะและเปนกัลยาณปุถุชนศึกษา 
           ถ.  พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว 
           ต.  ภิกษุณีผูอรหันตมีสิกขาอันศึกษาแลว 
           ถ.  ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕  นั้นต้ังอยูในใคร 
           ต.  ต้ังอยูในภิกษุณีผูใครตอการศึกษา  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 201 

           ถ.  พวกไหนยอนทรงไว   
           ต.  ปาราชิกสิกขาบทที่  ๕  ยอมเปนไปแกภิกษุณีเหลาใด ภิกษุณีเหลา 
นั้นยอมทรงไว 
           ถ.  เปนถอยคําของใคร 
           ต.  เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
           ถ.  ใครนํามา 
           ต. พระเถระทั้งหลายนําสืบ ๆ กันมา. 
 

                                   รายนามพระเถระ 
                             พระเถระเหลาน้ี    คือ    พระอบุาลี 
                   พระทาสกะ  พระโสณกะ พระสิคควะ รวม 
                   เปนหาท้ังพระโมคคัลลีบุตร  นําพระวินัยมา 
                   ในทวีปชื่อวาชมพู   มีสริิ  แตนั้น    พระเถระ 
                   ผูประเสริฐมปีญญามากเหลาน้ี     คือ    พระ- 
                   มหินทะ  ๑  พระอิฏฏิยะ  ๑   พระอุตติยะ    ๑ 
                   พระสัมพละ ๑. . .พระเถระผูประเสริฐ    ผูมี  
                   ปญญามากเหลาน้ี      รูพระวินัย      ฉลาดใน 
                   บรรดา   ไดประกาศพระวินัยปฎกไวในเกาะ 
                   ตามพปณณิ. 
 
                       คําถามและคําตอบปาราชิกสิกขาบทที่  ๖  
           [๕๑๓]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๖   แกภิกษุณี 
ทั้งหลาย ณ ที่ไหน  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 202 

           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทารูอยูวา   ภิกษุณีตองปาราชิกธรรม 
ไมโจทดวยตนเอง   ไมบอกแกคณะ. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี  เกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง   คือ   เกิดแตกาย   วาจา   และจิต.  
 
                         คําถามและคําตอบปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๗  
           [๕๑๔]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๗   แกภิกษุณี- 
ทั้งหลาย ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา         
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร  
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา     ประพฤติตามพระอริฏฐะ    ผู 
เคยเปนคนฆาแรง   ถกูสงฆผูพรอมเพรียงกันยกวัตร.  
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           มีบัญญัติ  ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สกิขาบทน้ี     เกิดดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).  
 
                        คําถามและคําตอบปาราชิกสิกขาบทท่ี  ๘  
           [๕๑๕]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๘    แกภิกษุณี 
ทั้งหลาย ณ ที่ไหน                          
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย                                  
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียทําวัตถุที่  ๘  ใหบริบูรณ. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
                                   ปาราชิก  ๘  สกิขาบท  จบ 
 
                                         หัวขอประจาํกัณฑ  
           [๕๑๖]   พระมหาวีระทรงบัญญติัปาราชิกอันเปนวัตถุแหงการขาดอยาง 
ไมตองสงสัย  คือ  เมถุน  ๑  อทินนาทาน ๑ มนุสสวิคคหะ ๑  อุตริมนุสธรรม ๑ 
กายสังสัคคะ  ๑  ปกปด  ๑ สงฆยกวัตร  ๑ วัตถุที่แปด  ๑.  
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                                    สังฆาทิเสสกัณฑ    
                 คําถามและคําตอบสังฆาทิเสส  ๑๐  สิกขาบท 
           [๕๑๗]  พระผูมพีระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุณีผูกลาวใหราย    กอคดี 
ณ  ที่ไหน  ทรงปรารภใคร  เพราะเรื่องอะไร . . . ใครนํามา. 
 

                          สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๑ 
           [๕๑๘]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑  แกภิกษุณี 
ผูกลาวใหราย  กอคดี ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทากลาวใหรายอยู 
           ถ.  ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๑  นั้น  มีบญัญัติ  อนุบัญญัติ  อนุปนน- 
บัญญัติ  หรอื                 
           ต.  มบีัญญัติ ๑   อนุบัญญัติ   อนุปนนบัญญติั   ไมมีในสงัฆาทิเสส 
สิกขาบทท่ี  ๑  นั้น 
           ถ.  มสีัพพัตถบัญญัติ  ปเทสบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตสัพพัตถบัญญัติ  
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           ถ.  มสีาธารณบัญญัติ  อสาธารณบัญญัติ  หรือ   
           ต.  มแีตอสาธารณบัญญัติ 
           ถ.  มีเอกโตบัญญติั   อุภโตบญัญัติ  หรือ 
           ถ.  มแีตเอกโตบัญญัติ 
           ถ.  บรรดาปาติโมกขุเทศ  ๔   สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๑  นั้น    จัดเขา 
ในอุเทศไหน  นับเนื่องในอุเทศไหน 
           ต.  จัดเขาในนิทาน  นับเนื่องในนิทาน 
           ถ.   มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร 
           ต.   มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี ๓ 
           ถ.   บรรดาวิบัติ ๔  เปนวิบัติอยางไหน 
           ต.    เปนศีลวิบัติ                                                    
           ถ.   บรรดาอาบัติ ๗ กอง  เปนอาบัติกองไหน 
           ต.    เปนกองอาบัติสังฆาทิเสส 
           ถ.   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑  เกิดดวย 
สมุฏฐานเทาไร 
           ต.  เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ คือ  บางทีเกิดแตกายกับวาจา  มิใชจิต บางที 
เกิดแตกาย   วาจา   และจิต. . .     
           ถ.  ใครนํามา 
           ต.  พระเถระทั้งหลายนําสืบ ๆ กันมา. . .  
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                            สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๒   

           [๕๑๙]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุณีผูรับหญิงโจร 
ใหบวช ณ ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ  พระนครสาวัตถ ี
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่พระภิกษุณีถุลลนันทารับหญิงโจรใหบวช. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒ คือ   บางทีเกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย    บางทีเกิดแตกาย    วาจา 
และจิต. 
 

                               สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๓ 
           [๕๒๐]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาเขาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส  แกภิกษุณีผูไปสูละแวก 
บานแตผูเดียว ณ ที่ไหน                                                
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี                              
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร       
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึงไปสูละแวกบานแตผูเดียว.  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 207 

           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ  ๔  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
 

          คาํถามและคําตอบสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๔ 
           [๕๒๑]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส   แกภิกษุณีผูไมบอก 
กลาวการกสงฆ    ไมรูฉันทะของคณะ    รับภิกษุณีผูซึ่งสงฆพรอมเพรียงกันยก 
เสียจากหมูแลวตามธรรม  ตามวินัย  ตามสัตถุศาสน  ใหเขาหมู ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไมบอกกลาวการกสงฆ  ไมรูฉันทะ 
ของคณะ  รับภิกษุณีผูซึ่งสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมูแลวตามธรรม  ตาม 
วินัย  ตามสัตถุศาสน  ใหเขาหมู. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
 

                              สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๕  
           [๕๒๒]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติสังฆาทิเสส  แกภิกษุณีผูพอใจรับของ 
เค้ียวก็ตาม   ของฉันก็ตาม    จากมือของบุคคลผูพอใจ   ดวยมือของตนแลวฉัน 
ณ ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภภิกษุณีสุนทรีนันทา 
           ถ. เพราะเรื่องอะไร 
           ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทาพอใจรับอามิสจากมือของบุรุษ 
บุคคลผูพอใจ. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
 

                              สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๖ 
           [๕๒๓]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส    แกภิกษุณีผูกลาววา 
แมเจา บุรุษบุคคลน้ันมีความพอใจก็ตาม ไมมีความพอใจก็ตาม  จักทําอะไรแก 
แมเจาได   เพราะแมเจาไมพอใจ   นิมนตเถิดเจาขา   บุรุษบุคคลน้ันจะถวายส่ิง 
ใด   เปนของเค้ียว   หรือของฉันก็ตาม   แกแมเจา   ขอแมเจาจงรับประเคนของ 
สิ่งน้ัน     ดวยมือของตน   แลวเค้ียว   หรือฉันเถิด   ดังน้ี    แลวสงไป ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง 
           ถ. เพราะเรื่องอะไร 
           ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึง   กลาววา   แมเจา   บุรุษบุคคลน้ันมี 
ความพอใจก็ตาม   ไมมีความพอใจก็ตาม  จักทําอะไรแกแมเจาได  เพราะแมเจา  
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ไมมีความพอใจ   นิมนตเถิด   เจาขา   บุรุษบุคคลน้ันจะถวายส่ิงใด   เปนของ    
เค้ียว   หรือของฉันก็ตาม   แกแมเจา   ขอแมเจาจงรับประเคนของสิ่งน้ัน   ดวย 
มือของตนแลวเค้ียว   หรอืฉันเถิด   ดงัน้ี    แลวสงไป. 
           มีบัญญัติ  ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. 
 

                            สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๗ 
           [๕๒๔]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติสังฆาทิเสส   แกภิกษุณีผูโกรธ   ไม 
สละกรรมเพราะอวดสมนุภาสนครบ ๓  จบ ณ ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาล ี
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลีโกรธขัดใจ     ไดกลาวอยางนี้วา 
ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา    ขอบอกคืนพระธรรม    ขอบอกคืนพระสงฆ 
ขอบอกคืนสิกขา. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี      เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
 

                              สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๘ 
           [๕๒๕]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส    แกภิกษุณีผูถูกตัดสิน  
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ใหแพในอธิกรณเรื่องหน่ึง    โกรธ    ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ 
๓ จบ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาล ี
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลีถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเรื่องหน่ึง 
แลว   โกรธ   ขัดใจ   ไดกลาวอยางนี้วา   พวกภิกษุณีถึงความพอใจ    ถึงความ 
ขัดเคือง   ถึงความหลง   และถึงความกลัว. 
           มีบัญญัติ   ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).         
   

                             สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๙ 
           [๕๒๖]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหัต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส    แกภิกษุณีทั้งหลายผู 
คลุกคลี   ไมสละกรรม   เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ  ๗  ที่ไหน           
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร                                                     
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปคลุกคลีกันอยู.  
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           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
 

                             สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี  ๑๐ 
           [๕๒๗]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส    แกภิกษุณีผูสงไปดวย 
สั่งวา    แมเจาทั้งหลาย    ขอทานท้ังหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด    อยาอยูตางหาก 
กันเลย  ไมสละวัตถุ   เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.   ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.    เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาสงไปดวยส่ังวา     แมเจาท้ังหลาย 
ขอทานท้ังหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด   อยาอยูตางหากกันเอย. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
                              สังฆาทิเสส  ๑๐  สกิขาบท  จบ 
 

                                   หวัขอประจํากัณฑ  
            [๕๒๘]   กลาวใหราย  ๑   รบันางโจรใหบวช  ๑   ละแวกบาน  ๑   ถูก 
สงฆยกวัตร ๑   ของเค้ียว  ๑   ทําอะไรแกแมเจาได  ๑   โกรธ ๑   อธิกรณเรื่อง 
อ่ืน ๑  คลุกคลี  ๑   สงไป ๑  สังฆาทิเสสเหลาน้ันรวมเปน ๑๐   สกิขาบท.  
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                                   นิสสัคคิยปาจิตติยกัณฑ   
              คําถามและคําตอบนิสสัคคิยปาจิตตีย  ๑๒  สิกขาบท  
           [๕๒๙]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูทํา 
การส่ังสมบาตร  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร                                              
           ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียไดทําการสั่งสมบาตร. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนกฐินสิกขาบท). 
           [๕๓๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย     แกภิกษุณีผู 
อธิษฐานอกาลจีวรวาเปนกาลจีวรแลวใหแจกกัน  ณ  ที่ไหน                       
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาอธิษฐานอกาลจีวรวาเปน  กาลจีวร 
แลวใหแจกกัน.  
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           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย   
สมุฏฐาน ๓.  
           [๕๓๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูแลก 
เปลี่ยนจีวรกับภิกษุณีแลวชิงเอาไป  ณ  ที่ไหน                                 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาแลกเปลี่ยนจีวรกับภิกษุณีแลวชิง 
เอาไป. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี      เกิดดวย 
สมุฏฐาน  ๓. 
           [๕๓๒]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูขอ 
ของอยางอ่ืน   แลวขอของอยางอ่ืนอีก  ณ  ที่ไหน                     
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาขอของอยางอ่ืนแลว    ขอของอยาง 
อ่ืนอีก.  
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           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย   
สมุฏฐาน ๖. 
           [๕๓๓]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูให 
จายของอยางอ่ืน   แลวใหจายของอยางอ่ืนอีก  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาใหจายของอยางอ่ืน     แลวใหจาย 
ของอยางอ่ืนอีก. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน  ๖. 
           [๕๓๔]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูให 
จายของอยางอ่ืนดวยบริขารของสงฆ   ที่เขาถวายไวเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน 
เจาะจงของอยางอ่ืน ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป  
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           ถ.   เพราะเรื่องอะไร   
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใหจายของอ่ืน    ดวยบรขิารของสงฆ 
ที่เขาถวายไวเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน   เจาะจงของอยางอ่ืน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี      เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. 
           [๒๓๕]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูให 
จายของอยางอ่ืน     ดวยบริขารของสงฆที่เขาถวายไวเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน 
เจาะจงของอยางอ่ืน  ที่ขอมาเอง ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป                                   
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใหจายของอยางอ่ืน   ดวยบริขารของ 
สงฆ   ที่เขาถวายไวเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน   เจาะจงของอยางอ่ืน   ที่ขอมาเอง. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน  ๖. 
           [๕๓๖]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูให 
จายของอยางอ่ืน   ดวยบริขารของคนหมูมาก   ที่เขาถวายไวเพื่อประโยชนอยาง 
อ่ืน  เจาะจงของอยางอ่ืน ณ ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี    
           ถ .  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร                                         
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใหจายของอ่ืน ดวยบริขารของคนหมู 
มากท่ีเขาถวายไวเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน   เจาะจงของอยางอ่ืน. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. 
           [๕๓๗]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูให 
จายของอื่น    ดวยบริขารของคนหมูมากท่ีเขาถวายไวเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน 
เจาะจงของอยางอ่ืน  ที่ขอมาเอง ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใหจายของอยางอ่ืน   ดวยบริขารของ 
คนหมูมากท่ีเขาถวายไวเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน  เจาะจงของอยางอ่ืน ที่ขอมาเอง.  
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖.  
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           [๕๓๘]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัตินิสสคัคิยปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูให 
จายของอื่น  ดวยบริขารของบุคคล   ทีเ่ขาถวายไวเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน  เจาะ 
จงของอยางอ่ืนที่ขอมาเอง ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร                                              
           ต.   ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาใหจายของอื่น    ดวยบริวารของ 
บุคคลท่ีเขาถวายไวเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน   เจาะจงของอยางอ่ืนที่ขอมเอง. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖.                        
           [๕๓๙]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูให 
จายผาหมหนา   ราคาเกินกวา ๘  กังสะเปนอยางยิ่ง ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา   ขอผากัมพลกะพระเจาแผนดิน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖.  
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           [๕๔๐]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูให 
จายผาหมบาง   ราคาเกินกวา  ๒  กังสะก่ึงเปนอยางยิ่ง ณ ที่ไหน               
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร                                   
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาขอผาโขมะกะพระเจาแผนดิน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. 
                          นิสสัคคิยปาจิตตีย  ๑๒  สิกขาบท จบ 
 
                                         หัวขอประจาํกัณฑ 
           [๕๔๑]   บาตร  ๑  อธิษฐานอกาลจีวรเปนกาลจีวร ๑  แลกเปลี่ยน  ๑ 
ขอ ๑  ใหจาย ๑  ทีถ่วายไวเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน  ๑  เปนของสงฆ  ๑  เปนของ 
คนหมูมาก  ๑   ขอมาเอง  ๑  เปนของบุคคล  ๑  สีก่ังสะ  ๑   สองกังสะกึ่ง  ๑. 
 
                                               ปาจิตติยกัณฑ 
                                 คําถามและคําตอบลสุณวรรคท่ี  ๑ 
           [๕๔๒]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูฉันกระเทียม 
ณ ที่ไหน                                                       
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ  พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไมรูจักประมาณ  ใหนํากระเทียมไป. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 
           [๕๔๓]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีใหถอนขนในท่ี 
แคบ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียใหถอนขนในท่ีแคบ. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน  ๔. 
           [๕๔๔]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะใชของลับกระทบ 
กัน ณ ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี     
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณี ๒ รูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณี  ๒ รูป  ใชของลับกระทบกัน . 
           บัญญติั ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานวันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๕๔๕]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะใชทอนยางเกลี้ยง 
ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึงใชทอนยางเกล้ียง. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).  
           [๕๔๖]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูใชน้ําชําระให 
สะอาดลึกเกิน  ๒  ขอองคุลีเปนอยางยิ่ง  ณ  ที่ไหน  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 221 

           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ  สกักชนบท   
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึงใชน้ําชําระใหสะอาดลึกเกินไป. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๕๔๗]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูบํารุงภิกษุผู 
กําลังฉันดวยน้ําด่ืม  หรือดวยการพัด ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร         
           ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึงบํารุงภิกษุผูกําลังฉัน   ดวยนํ้าดื่ม  และ 
ดวยการพัด.                                              
           มีบัญญัติ   ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน  ๒    (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 
           [๕๔๘ ]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูขอขาวเปลือก 
สดมาฉัน  ณ  ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปขอขาวเปลือกสดมาฉัน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๔. 
           [๕๔๙]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูเทอุจจาระก็ดี 
ปสสาวะก็ดี   น้ําลายก็ดี   หยากเยื่อก็ดี   ของเปนเดนก็ดี   ที่ภายนอกฝา  ณ ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึงเทอุจจาระบาง   ปสสาวะบาง   น้ําลาย 
บาง   หยากเยื่อบาง    ของเปนเดนบาง   ที่ภายนอกฝา. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖.                                             
           [๕๕๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูเทอุจจาระก็ดี 
ปสสาวะก็ดี  น้ําลายก็ดี  หยากเยื่อก็ดี  ของเปนเดนก็ดี  บนของเขียวสด ณ  ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี    
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปเทอุจจาระบาง   ปสสาวะบาง  น้ําลาย 
บาง   หยากเยื่อบาง   ของเปนเดนบาง   บนของเขียวสด. 
           มีบัญญัติ   ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. 
           [๕๕๑]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษุผูไปดูฟอนรําก็ดี 
ขับรองก็ดี   ประโคมก็ดี  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียไปดูฟอนรําบาง     ขับรองบาง 
ประโคมบาง.        
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอพกโลมสิกขาบท).  
                                       ลสุณวรรคที ่ ๑  จบ  
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                         คําถามและคําตอบรัตตันธการวรรคที่  ๒    
           [๕๕๒]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูยืนรวมกับบุรุษ 
ในเวลาคํ่าคืนไมมีประทีปสองหน่ึงตอหนึ่ง  ณ ทีไ่หน. 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง                                     
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึง   ยืนรวมกับบุรุษในเวลาคํ่าคืนที่ไมมี 
ประทีปสอง  หน่ึงตอหนึ่ง. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒   (เหมือนเถยยสัตถกสิกขาบท). 
           [๕๕๓]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูยืนรวมกับบุรุษ 
ในโอกาสอันกําบัง  หน่ึงตอหนึ่ง ณ ที่ไหน. 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึงยืนรวมกับบรุุษ     ในโอกาสอันกําบัง 
หน่ึงตอหนึ่ง.  
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           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย   
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเถยยสัตถกสิกขาบท). 
           [๕๕๔]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูยืนรวมกับ 
บุรุษในที่แจง  หน่ึงตอหนึ่ง ณ ที่ไหน                       
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึงยืนรวมกับบรุุษในที่แจง  หน่ึงตอหนึ่ง. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี      เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเถยยสัตถกสิกขาบท). 
           [๕๕๕]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น      เปนพระอหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย     แกภิกษุณีผูยืนรวมกับ 
บุรุษในถนนก็ดี  ในตรอกตันก็ดี  ในทาง  ๓ แพรงก็ดี  หน่ึงตอหนึ่ง  ณ ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ. เพราะเรื่องอะไร 
           ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทายืนรวมกับบุรุษในถนนบาง    ใน 
ตรอกตันบาง  ในทาง  ๓  แพรงบาง  หน่ึงตอหนึ่ง.  
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           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย   
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเถยยสัตถกสิกขาบท).  
           [๕๕๖]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูเขาไปสูสกุล 
ในเวลาเชา   นั่งบนอาสนะแลวไมบอกลาเจาของ   กลับไป  ณ  ที่ไหน      
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึงเขาไปสูสกุลในเวลาเชา  นั่งบนอาสนะ 
แลวไมบอกลาเจาของ   กลับไป. 
           มีบัญญัติ  ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี      เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนกฐินสิกขาบท). 
           [๕๕๗]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูเขาไปสูสกุล 
ในเวลาหลังภัตกาล  ไมบอกเจาของ  นั่งบนอาสนะ  ณ ที่ไหน  
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.  เพราะอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา  เขาไปสูสกุลในเวลาหลังภัตกาล 
ไมบอกเจาของ  นั่งบนอาสนะ. 
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           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๗   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนกฐินสิกขาบท).   
           [๕๕๘]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูเขาไปสูสกุล 
ในเวลาพลบคํ่าไมบอกเจาของ   แลวลาดเองก็ดี   ใหลาดก็ดี   ซึง่ท่ีนอนแลวข้ึน 
นั่ง ณ ที่ไหน                                                      
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร                                                       
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป    เขาไปสูสกุลในเวลาพลบคํ่า    ไม 
บอกเจาของแลวลาดท่ีนอนในรูปนั่ง. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนกฐินสิกขาบท). 
           [๕๕๙]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูใหภิกษุณีรูป 
อ่ืนโพนทะนาดวยความถือผิด  เขาใจผิด ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ. ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง                 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึง   ใหภิกษุณีรปูอ่ืนโพนทะนา    ดวย 
ความถือผิด   เขาใจผิด.                            
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           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี    เกิดดวย   
สมุฏฐาน ๓. 
           [๕๖๐]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูแชงตนก็ดี  ผู 
อ่ืนก็ดี  ดวยนรกก็ดี  ดวยพรหมจรรยก็ดี  ณ  ที่ไหน         
          ตอบวา  ทรงบัญญติั ณ พระนครสาวัตถี 
          ถ.  ทรงปรารภใคร 
          ต.  ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาลี 
          ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
          ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลีแชงตนบาง  แชงผูอ่ืนบาง ดวยนรก 
บาง   ดวยพรหมจรรยบาง. 
          มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. 
           [๕๖๑]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูประหัตประหาร 
ตนแลวรองไห ณ ที่ไหน                     
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  น พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร                                                 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาลี          
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลี  ประหัตประหารตนแลวรองไห.  
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           มีบัญญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).    
                                  รัตตันธการวรรค  ที่  ๒  จบ 
 
                            คําถามและคําตอบนหานวรรคที่  ๓  
           [๕๖๒]   ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูเปลือยกาย 
อาบนํ้า ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป  เปลือยกายอาบนํ้า. 
           มีบัญญัติ  ๑๐ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
 ๒  (เหมือนเอฬกโลมสกิขาบท). 
           [๕๖๓]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุณีผูใหทําผาอาบน้ํา 
ฝน  เกินประมาณ ณ  ที่ไหน       
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย  
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           ถ.   เพราะเรื่องอะไร    
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย  ใชผาอาบน้ําฝนไมมีประมาณ. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖.                                                                 
           [๕๖๔]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูเลาะเองก็ดี 
ใหผูอ่ืนเลาะก็ดี   ซึ่งจีวร   แลวไมเย็บ   ไมทําความขวนขวายเพื่อจะใหเย็บ  ณ 
ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.    ทรงปรารภใคร 
           ต.   ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร                                    
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาใหภิกษุณีเลาะจีวรแลวไมเย็บ  ไม 
ทําความขวนขวายเพ่ือจะใหเย็บ. 
           มีบัญญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
           [๕๖๕]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูผลัดเปลี่ยนผา 
สังฆาฏิอันมีกําหนด ๕ วัน  ใหเกินไป ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร                          
           ต.   ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป  
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           ถ.   เพราะเรื่องอะไร    
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป  ฝากผาไวในมือของภิกษุณีทั้งหลาย 
แลว   มีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสกหลีกไปสูจาริกในชนบท. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒  (เหมือนกฐินสิกขาบท). 
           [๕๖๖]   ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูใชจีวรสับ 
เปลี่ยน ณ ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร                            
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึงไมบอกแลวหมจีวรของภิกษุณี. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ   ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒  (เหมือนกฐินสิกขาบท). 
           [๕๖๗]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูทําลาภคือจีวร 
ของหมูใหเปนอันตราย ณ ที่ไหน 
           ตอบวา   ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา    
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           ถ.   เพราะเรื่องอะไร   
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาทําลาภ   คือจีวรของหมูใหเปน 
อันตราย. 
           มีบัญญัติ  ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ   ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. 
           [๕๖๘]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูหามการแจก 
จีวรซึ่งเปนไปโดยชอบธรรม ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ  พระนครสาวัตถ ี
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาหามการแจกจีวร     ซึ่งเปนไปโดย 
ชอบธรรม. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. 
           [๕๖๙]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูใหสมณจีวร 
แกชาวบานก็ดี  ปริพาชกก็ดี  ปริพาชิกาก็ดี  ณ  ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
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           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา   
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไดใหสมณจีวรแกชาวบาน. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๖. 
           [๕๗๐]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูยังสมัยแหงจีวร 
กาลใหลวงไป  ดวยหวังจะไดจีวรอันไมแนนอน ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี                 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา                    
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา  ยังสมัยแหงจีวรกาลใหลวงไปดวย 
หวังจะไดจีวรอันไมแนนอน.                                                
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน  ๓. 
           [๕๗๑]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูหามการเดาะ 
กฐินอันเปนไปโดยชอบธรรม  ณ  ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา  
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           ถ.   เพราะเรื่องอะไร   
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาหามการเดาะกฐินอันเปนไปโดย 
ชอบธรรม. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. 
                                      นหานวรรคท่ี  ๓  จบ 
 
                            คําถามและคําตอบตุวัฏฏวรรคที่  ๔  
           [๕๗๒]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณี ๒ รูปผูนอน 
เตียงเดียวกัน  ณ  ที่ไหน                                                     
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปนอนบนเตียงเดียวกัน  ๒ รูป. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สกิขาบทน้ี  เกิดดวย         
สมุฏฐาน  ๒  (เหมือนเฬกโลมสิกขาบท). 
           [๕๗๓]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณี  ๒  รูป  ผูนอน 
ในเครื่องลาดและผาหมอันเดียวกัน  ณ  ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี    
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร                                                   
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป     นอนในเครื่องลาดและผาหมผืน 
เดียวกัน  ๒ รูป. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี      เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒   (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 
           [๕๗๔]  ถามวา     พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูแกลงกอความ 
ไมผาสุก ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร                                      
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาแกลงกอความไมผาสุกแกภิกษุณี. 
           มีบัญญัติ  ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี  เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. 
           [๕๗๕]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูไมบํารุงสหชีวินี 
ผูไดรับทุกข   และไมทําการขวนขวายเพ่ือใหผูอ่ืนชวยบํารุง  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี  
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           ถ.  ทรงปรารภใคร    
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา     ไมบาํรุงสหชีวินีผูไดรับทุกข 
และไมทําการขวนขวายเพ่ือใหผูอ่ืนชวยบํารุง. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
           [๕๗๖]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูใหที่อาศัยแก 
ภิกษุณีแลว   โกรธ   ขัดใจ  ฉุดคราออก  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี                           
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาใหที่อาศัย     แกภิกษุณีแลวโกรธ 
ขัดใจ  ฉุดคราออก.               
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน  ๓. 
           [๕๗๗]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษุผูคลุกคลี ไม 
สละเพราะสวดสมนุภาสนครบ  ๓  จบ  ณ  ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาล ี
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลีอยูคลุกคลี 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนสมนุภาสนสิกขาบท). 
           [๕๗๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย     แกภิกษุณีผูไมมีพวก 
เที่ยวจาริกภายในแวนแควน   ซึ่งรูจักกันอยูวาเปนท่ีมีรังเกียจ   มีภัยเฉพาะหนา 
ณ  ที่ไหน         
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร    
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไมมีพวก  เที่ยวจาริกภายในแวนแควน 
ซึ่งรูกันอยูวาเปนที่มีรังเกียจ   มีภัยเฉพาะหนา. 
           มีบัญญัติ   ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒   (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 
           [๕๗๙]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตียแกภิกษุณีผูไมมีพวก  เที่ยว 
จาริกภายนอกแวนแควน     ซึ่งรูกันอยูวาเปนที่มีรังเกียจ    มีภัยเฉพาะหนา   ณ 
ที่ไหน                     
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไมมีพวก     เที่ยวจาริกภายนอก 
แวนแควน    ซึ่งรูกันอยูวาเปนที่มีรังเกียจ   มีภัยเฉพาะหนา. 
           มีบัญญัติ  ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี      เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 
           [๕๘๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย     แกภิกษุณีผูเที่ยวจาริก 
ภายในพรรษา  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปเที่ยวจาริกภายในพรรษา. 
           บัญญติั  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 
           [๕๘๑]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูอยูจําพรรษา 
แลวไมหลีกไปสูจาริก  ณ  ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครราชคฤห 
           ถ.  ทรงปรารภใคร    
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปอยูจําพรรษาแลว   ไมหลีกไปสูจาริก. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
                                       ตุวัฏฏวรรคที่  ๔  จบ 
 
                         คําถามและคําตอบจิตตาคารวรรคที่  ๕  
           [๕๘๒]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      ทรงบัญญัติปาจิตตีย     แกภิกษุณีผูไปชมโรง- 
ละครหลวงก็ดี   โรงประกวดภาพก็ดี   สถานที่หยอนใจก็ดี   อุทยานก็ดี   สระ 
โบกขรณีก็ด ี ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร               
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย    ไปชมโรงละครหลวงบาง    โรง 
ประกวดภาพบาง  สถานที่หยอนใจบาง  อุทยานบาง  สระโบกขรณีบาง. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี   เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).  
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           [๕๘๓]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต-    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูใชสอยอาสันทิ 
ก็ดี  บลัลังกก็ดี ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใชสอยอาสันทิบาง   บลัลังกบาง. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒   (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 
           [๕๘๔]   ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีกรอดาย ณ ที่ไหน 
           ตอบวาทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปกรอดาย. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 
           [๕๘๕]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูชวยทําธุระของ 
คฤหัสถ  ณ  ที่ไหน 
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี     
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปชวยทําธุระของคฤหัสถ. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 
           [๕๘๖]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูอันภิกษุณี 
กลาวอยูวา  มาเถิดแมเจา   ขอจงชวยระงับอธิกรณนี้    รับคําวา   ดลีะ   แลวไม 
ระงับ  ไมทําการขวนขวายเพ่ือใหระงับ  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาผูอันภิกษุณีกลาวอยูวา   มาเถิดแม 
เจา   ขอจงชวยระงับอธิกรณนี้   รับคําวา   ดีละ   แลวไมระงับ  ไมทําการขวน 
ขวายเพ่ือใหระงับ. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
           [๕๘๗]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย      แกภิกษุณีผูใหของ  
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เค้ียวก็ดี  ของฉันก็ดี   แกชาวบานก็ดี   แกปริพาชกก็ดี   แกปริพาชิกาก็ดี  ดวย   
มือของตน ณ ที่ไหน  
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร                                                          
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไดใหของเค้ียวบาง    ของฉันบาง 
แกชาวบาน  ดวยมือของตน. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 
           [๕๘๘]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูไมสละผาอาศัย 
แลวใชสอย ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไมสละผาอาศัย   แลวใชสอย. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนกฐินสิกขาบท).  
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           [๕๘๙]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต-    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูไมมอบหมาย 
ที่อยู   แลวหลีกไปสูจาริก ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี                       
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไมมอบหมายท่ีอยู    แลวหลีกไปสู 
จาริก. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒   (เหมือนกฐินสิกขาบท). 
           [๕๙๐]   ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูเรียนติรัจฉาน 
วิชา ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย          
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียเรียนติรัจฉานวิชา. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนปทโสธัมมสิกขาบท).  
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           [๕๙๑]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต-    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูบอกติรัจฉาน 
วิชา ณ ที่ไหน               
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร                           
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียบอกติรัจฉานวิชา. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนปทโสธัมมสิกขาบท). 
                               จิตตาคารวรรค  ที่  ๕   จบ 
 
                       คําถามและคําตอบอารามวรรค ที ่ ๖  
           [๕๙๒]   ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต-  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูรูอยูไมบอก 
กลาวกอน  แลวเขาไปสูอารามซ่ึงมีภิกษุ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา   ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไมบอกกลาวกอนแลวเขาไปสูอาราม.   
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           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ  ๒ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี    
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).                  
           [๕๙๓]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูดาบริภาษภิกษุ  
ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียดาทานพระอุบาลี. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. 
           [๕๙๔]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย     แกภิกษุณีผูแคนเคือง 
บริภาษคณะ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันท า                      
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาแคนเคืองบริภาษคณะ. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓.                                                                      
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           [๕๙๕]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูอันทายกนิมนต 
แลวหามภัตรแลว  ฉันของเค้ียวก็ดี  ของฉันก็ดี  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร                      
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปฉันแลว     หามภัตรแลวไปฉัน  ณ        
แหงอ่ืน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี      เกิดดวย 
สมุฏฐาน  ๔. 
           [๕๙๖]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูหวงตระกูล 
ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึงหวงตระกูล. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓.  
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           [๕๙๗]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูจําพรรษาใน 
อาวาสท่ีไมมีภิกษุ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร                                        
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 
           [๕๙๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูจําพรรษาแลว 
ไมปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย  ดวย  ๓  สถาน ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปจําพรรษาแลว    ไมปวารณากะภิกษุ-   
สงฆ. 
           มีบัญญัติ  ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).  
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           [๕๙๘]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูไมไปรับโอวาท 
ก็ดี  เพ่ือรวมสังฆกรรมกด็ี ณ   ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ สกักชนบท 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
            ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียไมไปรับโอวาท. 
           มีบัญญัติ   ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๖๐๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูไมถามแมซึ่ง 
อุโบสถ  ไมขอแมซึ่งโอวาท  ณ  ที่ไหน                          
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไมถามแมซึ่งอุโบสถ      ไมขอแมซึ่ง 
โอวาท. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).  
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           [๖๐๑]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูไมบอกสงฆ 
หรือคณะใหบุรุษผาฝก็ดี    บาดแผลก็ดี     อันเกิดที่งามขา    ตัวตอตัวรวมกัน 
ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง                          
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึง     ใหบุรุษฝาฝอันเกิดที่งามขาตัวตอ 
ตัวรวมกัน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนกฐินสิกขาบท). 
                                   อารามวรรคท่ี  ๖  จบ 
 
                          คําถามและคําตอบคัพภินีวรรคท่ี ๗  
           [๖๐๒]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูยังสตรีมีครรภ 
ใหบวช ณ ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป       
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           ถ.   เพราะเรื่องอะไร    
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังสตรีมีครรภใหบวช. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓.             
           [๖๐๓]    ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย     แกภิกษุณีผูยังสตรีแม 
ลูกออนใหบวช ณ ที่ไหน                                         
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป                                  
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังสตรีแมลูกออนใหบวช  
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓.          
           [๖๐๔]    ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูยังสิกขมานาท่ี 
ยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ  ครบ ๒ ปใหบวช  ณ  ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร                                            
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังสิกขมานาท่ียังมิไดศึกษาสิกขาใน 
ธรรม ๖ ประการ  ครบ ๒ ปใหบวช.  
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           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย   
สมุฏฐาน ๓.  
           [๖๐๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูยังสิกขมานาท่ี 
ไดศึกษาสิกขาในธรรม  ๖  ประการ    ครบ  ๒  ปแลว    แตสงฆยังมิไดสมมติ  
ใหอุปสมบท  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังสิกขมานาท่ีไดศึกษาสิกขาในธรรม 
๖ ประการ  ครบ   ๒  ปแลว   แตสงฆยังมิไดสมมติใหอุปสมบท. 
           มีบัญญัติ   ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน  ๓.                                                                               
           [๖๐๖] ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูยังเด็กหญิงมี 
อายุไมครบ  ๑๒  ปใหบวช  ณ  ที่ไหน                                     
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังเด็กหญิงผูมีอายุไมครบ  ๑๒   ปให 
บวช.                
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           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี      เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓.    
           [๖๐๗]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูยังเด็กหญิงมี 
อายุ  ๑๒ ปบริบูรณแลว   แตยังไมไดศึกษาสิกขาในธรรม  ๖ ประการ   ครบ ๒ 
ป  ใหอุปสมบท ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังเด็กหญิงผูมีอายุ  ๑๒    ปบริบูรณ 
แลว   แตยังไมไดศึกษาสิกขาในธรรม  ๖  ประการ   ครบ  ๒  ปใหอุปสมบท. 
           มีบญัญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน  ๓. 
           [๖๐๘]   ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูยังเด็กหญิงมี  
อายุ ๑๒ ปบริบูรณ   ผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ    ครบ ๒ ปแลว   แต 
สงฆยังไมไดสมมติใหบวช  ณ  ที่ไหน                                    
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป  
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           ถ.  เพราะเรื่องอะไร    
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังเด็กหญิงผูมีอายุ  ๑๒  ปบริบูรณ  ผู 
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ  ครบ  ๒  ปแลว  แตสงฆยังไมไดสมมติใหบวช. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. 
           [๖๐๙]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูยังสหชีวินีให 
บวชแลวไมอนุเคราะห  ไมยังผูอ่ืนใหอนุเคราะหตลอด  ๒  กาลฝน  ณ  ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ. เพราะเรื่องอะไร 
           ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา   ยังสหชีวินีใหบวชแลว    ไมอนุ- 
เคราะห   ไมยังผูอ่ืนใหอนุเคราะห  ตลอด ๒ กาลฝน. 
           มีบัญญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
           [๖๑๐]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น     เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูไมติดตาม 
ปวัตตินีผูใหบวช  ตลอด ๒ กาลฝน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป  
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           ถ.   เพราะเรื่องอะไร    
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไมติดตามปวัตตินีผูใหบวชตลอด ๒ 
กาลฝน. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง   (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๖๑๑]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูยังสหชีวินีให 
บวชแลวไมพาหลีกไป  ไมยังผูอ่ืนใหพาหลีกไป ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร                                   
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทายังสหชีวินีใหบวชแลว   ไมพาหลีก 
ไป  ไมยังผูอ่ืนใหพาหลีกไป. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
                                    คัพภินีวรรค  ที่  ๗  จบ 
 
                       คําถามและคําตอบกุมารีภูตวรรค  ที ่ ๘  
           [๖๑๒]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูยังสามเณรีผู 
เปนเด็กหญิงมีอายุหยอน ๒ ป  ใหบวช ณ ที่ไหน          
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ พระนครสาวัตถี    
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป     ยังสามเณรีผูเปนเด็กหญิงมีอายุ 
หยอน  ๒๐  ปใหบวช 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ีเกิดดวย  
สมุฏฐาน ๓. 
           [๖๑๓]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูยังสามเณรีผู  
เปนเด็กหญิงมีอายุ   ๒๐    ปบริบูรณแลว     แตยังไมไดศึกษาสิกขาในธรรม  ๖ 
ประการ  ตลอด  ๒  กาลฝนใหบวช  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป  ยังสามเณรีผูเปนเด็กหญิงมีอายุ  ๒๐ 
ปบริบูรณแลว     แตยังไมไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖  ประการตลอด ๒ กาลฝน 
ใหบวช. 
           มีบัญญัติ  ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ   ๖     สกิขาบทน้ีเกิดดวย 
  สมฏุฐาน ๓.     
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           [๖๑๔]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต-    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูยังสามเณรีผู 
เปนเด็กหญิงมีอายุ  ๒๐  ปบริบูรณ  ไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ  ตลอด 
๒ กาลฝนแลว   แตสงฆยังมิไดสมมติ  ใหบวช ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป  ยังสามเณรีผูเปนเด็กหญิงมีอายุ ๒๐ 
ปบริบูรณ    ไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ   ตลอด  ๒ กาลฝนแลว     แต 
สงฆยังมิไดสมมติใหบวช.                      
           มีบัญญัติ   ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. 
           [๖๑๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      ทรงบัญญัติปาจิตตีย     แกภิกษุณีผูมีพรรษา 
หยอน ๑๒ ใหบวช ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป   มีพรรษาหยอน ๑๒ ใหบวช.  
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           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓.   
           [๖๑๖]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูมีพรรษาครบ 
๑๒ แลว   แตสงฆยังไมไดสมมติ  ใหบวช  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปมีพรรษาครบ ๑๒ แลว    แตสงฆยัง 
ไมไดสมมติใหบวช. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน  ๓. 
           [๖๑๗]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีอันภิกษุณีสงฆ 
กลาวอยูวา   ดูกอนแมเจา    ทานยังไมควรใหบวชกอน   รับคําวา   ชอบแลว 
ภายหลังถึงธรรมคือบนวา ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาลี  
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           ถ.   เพราะเรื่องอะไร    
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลี  อันภิกษุณีสงฆกลาวอยูวา  ดูกอน 
แมเจา    ทานยังไมควรใหบวชกอน   รับคําวา   ชอบแลว   ภายหลังถึงธรรมคือ 
บนวา. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. 
           [๖๑๘]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย     แกภิกษุณีผูกลาวกะ 
สิกขมานาวา  ดูกอนแมเจา  ถาทานจักใหจีวรแกเรา   เราจักยังทานใหอุปสมบท 
ตามปรารถนา   ภิกษุณีนัน้ไมมีอันตราย   ภายหลังไมใหอุปสมบท   ไมทําการ 
ขวนขวายเพ่ือใหอุปสมบท ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ   พระนครสาวัตถี               
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทากลาวกะสิกขมานาวา  ดูกอนแมเจา 
ถาทานจักใหจีวรแกเรา    เราจักยังทานใหอุปสมบทตามปรารถนา    แลวไมให 
อุปสมบท  ไมทําการขวนขวายเพ่ือใหอุปสมบท. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).  
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           [๖๑๙]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น       ทรงบัญญัติปาจิตตีย     แกภิกษุณีผูกลาวกะ 
สิกขมานาวา  ดูกอนแมเจา  ถาทานจักติดตามเราไปตลอด ๒ ป   เราจักยังทาน 
ใหอุปสมบทตามปรารถนา    แลวไมใหอุปสมบท    ไมทําการขวนขวายเพ่ือให 
อุปสมบท ณ ที่ไหน               
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา                   
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทากลาวกะสิกขมานาวา   ดูกอนแมเจา 
ถาทานจักติดตามเราไปตลอด  ๒  ป    เราจักยังทานใหอุปสมบทตามปรารถนา 
แลวไมใหอุปสมบท  ไมทําการขวนขวายเพ่ือใหอุปสมบท. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
           [๖๒๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูยังสิกขมานา 
ผูเกี่ยวของดวยบุรุษผูคลุกคลีกับเด็กหนุม  ผูดุราย  ผูยังชายใหระทมโศก ใหบวช 
ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา  
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           ถ.   เพราะเรื่องอะไร   
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา    ยังสิกขมานาผูเกี่ยวของดวยบุรุษ 
ผูคลุกคลีกับเด็กหนุม   ผูดุราย   ผูยังชายใหระทมโศกใหบวช. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. 
           [๖๒๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูยังสิกขมานา 
อันมารดาบิดาหรือสามียังไมอนุญาต  ใหบวช ณ  ที่ไหน          
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุสลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทายังสิกขมานาอันมารดาบิดาหรือสามี 
ยังไมอนุญาตใหบวช. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๔  คือ  บางทีเกิดแตวาจา  ไมใชกาย   ไมใชจิต ๑   บางทีเกิดแตกาย 
กับวาจา  ไมใชจิต  ๑   บางทีเกิดแตวาจากับจิต   ไมใชกาย ๑   บางทีเกิดแตกาย 
กับวาจา   และจิต ๑. 
           [๖๒๒]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูยังสิกขมานา 
ใหบวชดวยใหฉันทะคางคราว ณ  ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครราชคฤห   
           ถ.  ทรงปรารภใคร                                         
           ต.   ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา             
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทายังสิกขมานาใหบวช  ดวยใหฉันทะ 
คางคราว. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓.                
           [๖๒๓]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูยังสิกขมานา 
ใหบวชทุกกาลฝน  ณ ที่ไหน                                   
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร                                           
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร                       
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป  ยังสิกขมานาใหบวชทุกกาลฝน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ   ๖   สกิขาบทน้ี   เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓.                                                      
           [๖๒๔]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูยังสิกขมานา 
ใหบวชปละ  ๒  รูป  ณ  ที่ไหน       
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร                                     
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร         
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังสิกขมานาใหบวชปละ ๒ รูป. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ีเกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓. 
                                  กุมารีภูตวรรค  ที ่ ๘  จบ 
 
                      คําถามและคําตอบฉัตตุปาหนวรรค  ที่  ๙ 
           [๖๒๕]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูใชรมและ 
รองเทา ณ ที่ไหน                           
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีย                       
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียใชรมและรองเทา. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐาน  ๒  (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).  
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           [๖๒๖]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต-     
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูไปดวยยาน ณ 
ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียไปดวยยาน. 
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐาน  ๒   (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท). 
           [๖๒๗]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูใชเครื่อง 
ประดับเอว ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึงใชเครื่องประดับเอว. 
           มีบัญญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒  (เหมือนเอฬกโลมสกิขาบท).  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 264 

           [๖๒๘]  ถามวา  พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูใชเครื่อง 
ประดับสําหรับสตรี ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย            
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียใชเครื่องประดับสําหรับสตรี. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒  (เหมือนเอฬกโลมสกิขาบท). 
           [๖๒๙]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต. 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูอาบนํ้าปรุง 
เครื่องประเทืองผิวมีกลิ่นหอม  ณ  ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย   อาบนํ้าปรุงเครื่องประเทืองผิวท่ีมี 
กลิ่นหอม. 
           มีบัญญัติ   ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒  (เหมือนเอฬกโลมสกิขาบท).  
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           [๖๓๐]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต-    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย    แกภิกษุณีผูอาบนํ้าปรุง 
กํายานเปนเครื่องอบ ณ ที่ไหน  
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.   ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย                      
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร                                       
           ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย  อาบนํ้าปรุงกํายานเครื่องอบ. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒  (เหมือนเอฬกโลมสกิขาบท). 
           [๖๓๑]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูยังภิกษุณีให 
นวด  ใหขยํา ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป          
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังภิกษุณี  ใหนวด  ใหขยํา. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒  (เหมือนเอฬกโลมสกิขาบท).  
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           [๖๓๒]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูยังสิกขมานา 
ใหนวด  ใหขยํา  ณ ที่ไหน                                           
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป  ยังสิกขมานาใหนวด  ใหขยํา  
           มีบัญญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒   (เหมือนเอฬกโลมสกิขาบท). 
           [๖๓๓]   ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูยังสามเณรีให 
นวด  ใหขยํา ณ ที่ไหน                                          
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี             
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณี  ยังสามเณรีหลายรูปใหนวด  ใหขยํา. 
           มีบัญญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒   (เหมือนเอฬกโลมสกิขาบท). 
           [๖๓๔]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาจิตตีย  แกภิกษุณีผูยังหญิงคฤหัสถ 
ใหนวด  ใหขยํา ณ ที่ไหน                                     
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป   ยังหญิงคฤหัสถใหนวด  ใหขยํา. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒  (เหมือนเอฬกโลมสกิขาบท). 
           [๖๓๕]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูไมขอโอกาส 
นั่งบนอาสนะขางหนาภิกษุ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป   ไมขอโอกาสน่ังบนอาสนะขางหนา 
ภิกษุ.                                                  
           มีบัญญัติ   ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒  (เหมือนกฐินสิกขาบท). 
           [๖๓๖]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูถามปญหากะ 
ภิกษุผูที่ตนยังมิไดขอโอกาส  ณ  ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี   
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป   ถามปญหากะภิกษุผูที่ตนยังมิไดขอ 
โอกาส.                                                                          
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒  (เหมือนปทโสธัมมสิกขาบท). 
           [๖๓๗]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาจิตตีย   แกภิกษุณีผูไมมีผารัดถัน 
เขาไปสูบาน  ณ  ที่ไหน                                                
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี            
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่ง  ไมมีผารัดถนัเขาไปสูบาน. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๒ คือ   บางทีเกิดแตกาย  ไมใชวาจา   ไมใชจิต ๑   บางทีเกิดแตกาย 
กับจิต  ไมใชวาจา ๑. 
                                        ฉัตตุปาหนวรรคท่ี  ๙  จบ 
                                    ขุททกสิกขาบท  ๙ วรรค  จบ  
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                                     หวัขอประจําเรื่อง     
           [๖๓๘]  กระเทียม   ๑   ถอนขนในท่ีแคบ  ๑  ใชของลับกระทบกัน  ๑ 
ทอนยางเกลี้ยง ๑    ใชน้ําชําระใหสะอาดลึกเกินไป  ๑    บํารุงภิกษุกําลังฉัน  ๑ 
ขาวเปลือกสด  ๑  ทิ้งของเปนเดน  ๒ สิกขาบท  ๑  ดูฟอนรํา ๑. 
           เวลาคํ่าคืน  ๑   โอกาสกําบัง ๑   ที่แจง  ๑  ถนน    เวลาเชา  ๑   เวลา 
ภายหลังภัตร    เวลาพลบค่ํา  ๑  ความถือผิด ๑  แชงดวยนรก  ๑  ประหาร  ๑ 
           เปลือยกาย ๑  ผาอาบนํ้าฝน  ๑  เลาะจีวร ๑  เปลี่ยนผาสังฆาฏิมีกําหนด 
๕ วัน ๑   จีวรสับเปลี่ยน ๑   หมู  ๑   การแจกจีวร  ๑  สมณจีวร  ๑   จีวรไม 
แนนอน ๑   การเดาะกฐิน ๑     
           เตียงเดียวกัน   ๑   เครื่องลาด ๑   แกลง ๑   สหชีวินี ๑   ใหที่อาศัย  ๑ 
คลุกคลี  ๑     เที่ยวจาริกภายใน  ๑    เที่ยวจาริกภายนอก  ๑    เที่ยวจาริกภายใน 
พรรษา ๑  ไมหลีกไป ๑ 
           โรงละครหลวง ๑   อาสันทิ ๑  กรอดาย  ๑  ธุระของคฤหัสถ ๑  ระงับ 
อธิกรณ  ๑ ให  ๑  ผาอาศัย  ๑    ที่อยู  ๑  เรียนติรัจฉานวิชา  ๑  บอกติรัจฉานวิชา ๑ 
           อาราม ๑   ดา  ๑    แคนเคือง ๑   ฉัน  ๑   หวงตระกูล  ๑   จําพรรษา ๑ 
ปวารณา ๑  ไมรับโอวาท ๑  ไมขอโอวาท ๑  ที่งามขา  ๑ 
           สตรมีีครรภ ๑   สตรีแมลูกออน ๑   ธรรม  ๖  ประการ ๑   สงฆยัง 
มิไดสมมติ ๑   มีอายุหยอน  ๑๒ ป๑  เด็กหญิงมีอายุครบบริบูรณแลว  ๑  สงฆ 
ยังมิไดสมมติ ๑  ยังสหชวิีนีใหบวชแลวไมอนุเคราะห ๑  ไมติดตามปวัตตินี  ๑ 
ไมพาหลีกไป  ๑  
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           สามเณรีที่เปนเด็กหญิง ๒ สิกขาบท ๑  สงฆยังมิไดสมมติ ๑ ภิกษุณี 
มีพรรษาหยอน  ๑๒ ป  ๑   สงฆยังมิไดสมมติ ๑   ยังไมควร ๑   ถาจักให ๑   
ตลอด ๒  ป  ๑  สกิขมานาผูเกี่ยวของกับบุรุษ  ๑  สิกขมานาอันสามีไมอนุญาต  ๑ 
ใหฉันทะคางคราว ๑  ทุกกาลฝน  ๑  ปละ ๒ รูป  ๑  
           รม  ๑  ยาน  ๑   เครื่องประดับเอว  ๑   เครื่องประดับสําหรับสตรี  ๑ 
อาบนํ้าปรุงเครื่องประเทืองผิว  ๑  อาบนํ้าปรุงกํายาน  ๑  ภิกษุณี  ๑  สิกขมานา ๑ 
สามเณรี ๑  หญิงคฤหัสถ ๑   นั่งขางหนาภิกษุ ๑  ไมขอโอกาส  ๑  ผารัดถัน ๖. 
 

                               หัวขอบอกวรรคเหลานั้น 
           [๖๓๙]  ลสุณวรรค ๑  รัตตันธการวรรค  ๑  นหานวรรค ๑  ตุวัฏฏ- 
วรรค ๑   จิตตาคารวรรค  ๑  อารามวรรค  ๑  คัพภินีวรรค  ๑  กมุารีภูตวรรค ๑ 
ฉัตตุปาหนวรรค ๑.           
   
                                            ปาฏิเทสนียกัณฑ  
                       คําถามและคําตอบปาฏิเทสนียะ  ๘  สิกขาบท  
           [๖๔๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ   แกภิกษุณีผูขอเนยใส 
มาฉัน  ณ ที่ไหน                                                    
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย  
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           ถ.  เพราะเรื่องอะไร    
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอเนยใสมาฉัน. 
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ ๑   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๔. 
           [๖๔๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ   แกภิกษุณีผูขอน้ํามัน 
มาฉัน  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอน้ํามันมาฉัน. 
           มีบัญญัติ  ๑  อนุบญัญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๔. 
           [๖๔๒]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ    แกภิกษุณีผูขอน้ําผ้ึง 
มาฉัน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย                                   
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร                                                 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอน้ําผ้ึงมาฉัน.  
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           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๕.    
           [๖๔๓]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ   แกภิกษุณีผูขอน้ําออย 
มาฉัน  ณ ที่ไหน                                                      
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอน้ําออยมาฉัน. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐาน ๔. 
           [๖๔๔]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ    แกภิกษุณีผูขอปลา 
มาฉัน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร                                      
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอปลามาฉัน.  
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ สิกขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐาน ๔.                                                                       
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           [๖๔๕]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต     
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ    แกภิกษุณีผูขอเนื้อ 
มาฉัน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี                          
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอเนื้อมาฉัน. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ สิกขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐาน ๔. 
           [๖๔๖]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ   แกภิกษุณีผูขอนมสด 
มาฉัน  ณ ที่ไหน  
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอนมสดมาฉัน. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ี  
เกิดดวยสมุฏฐาน ๔.  
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           [๖๔๗]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต      
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาฏิเทสนียะ   แกภิกษุณีผูขอนมสม 
มาฉัน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอนมสมมาฉัน. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๔  คือ   บางทีเกิดแตกาย  มิใชวาจา  มใิชจิต   ๑  บางทีเกิดแตกายกับวาจา  มิใช 
จิต ๑  บางทีเกิดแตกายกับจิต  มิใชวาจา ๑  บางทีเกิดแตกาย  วาจา  และจิต ๑. 
                                ปาฏิเทสนียะ  ๘  สิกขาบท จบ 
 
                                         หัวขอประจาํกัณฑ 
           [๖๔๘]   พระพุทธเจาทรงแสดงปาฏิเทสนียะ  ๘     สิกขาบทเองคือ 
ภิกษุณีขอเนยใส ๑   น้ํามัน ๑  น้ําผ้ึง ๑  น้ําออย  ๑  ปลา  ๑  เนื้อ  ๑  นมสด  ๑ 
นมสม ๑      
           สิกขาบทเหลาใด     ที่บรรยายไวโดยพิสดารในภิกขุวิภังค    เพราะยอ 
สิกขาบทเหลาน้ัน    เปนกัตถปญญัติวารท่ี  ๑  ในภิกขุนีวิภังค  จบ.  
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                                      กตาปตติวาร  ที่  ๒   
                                         ปาราชิกกัณฑ 
                            คําถามและคําตอบอาบัติปาราชิก  
           [๖๔๙]   ถามวา     ภิกษุณีผูกําหนัด     ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของ 
บุรุษบุคคลผูกําหนัด  ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  ภิกษุณีผูกําหนัด  ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผู 
ผูกําหนัด  ตองอาบัติ ๓  คือ:-   
           ยินดกีารจับตองอวัยวะใตรากขวัญลงมา  เหนือหัวเขาข้ึนไป  ตองอาบัติ  
ปาราชิก ๑ 
           ยินดกีารจับตองอวัยวะเหนือรากขวัญข้ึนไป    ใตหัวเขาลงมา  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย ๑ 
           ยินดกีารจับตองของเน่ืองดวยกาย  ตองอาบัติทุกกฏ ๑ 
           ภิกษุณีผูกําหนัด    ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด 
ตองอาบัติ ๓ เหลาน้ี.                                                              
           [๖๕๐]  ถามวา ภิกษุณีผูปกปดโทษ  ปกปดโทษไว   ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  ภิกษุณีผูปกปดโทษ   ปกปดโทษไว    ตองอาบัติ  ๓  คือรูอยู 
ปกปดธรรมมีโทษถึงปาราชิก  ตองอาบัติปาราชิก  ๑  มีความสงสัยปกปด   ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย ๑  ปกปดอาจารวิบัติ    ตองอาบัติทุกกฏ ๑ 
           ภิกษุณีผูปกปดโทษ  ปกปดโทษไว   ตองอาบัติ ๓ เหลาน้ี.  
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           [๖๕๑]  ถามวา    ภิกษุณีผูประพฤติตามพระอริฏฐะผูถูกสงฆผูพรอม  
เพรียงกันยกวัตร  ไมสละกรรม   เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ  ตองอาบัติ  
เทาไร 
           ตอบวา   ภิกษุณีผูประพฤติตามพระอริฏฐะผูถูกสงฆผูพรอมเพรียงกัน 
ยกวัตร  ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ  ๓ จบ  ตองอาบัติ ๓ คือ  จบ 
ญัตติเปนทุกกฏ  ๑   จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง   เปนถลุลัจจัย ๑  จบกรรมวาจาครั้ง 
สุด  ตองอาบัติปาราชิก ๑ 
           ภิกษุณีผูพระพฤติตามพระอริฏฐะ    ผูถูกสงฆพรอมเพรียงกันยกวัตร 
ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ  ๓  จบ  ตองอาบัติ ๓ เหลาน้ี. 
           [๖๕๒]  ถามวา  ภิกษุณีผูยังวัตถุที่*  ๘  ใหบริบูรณ  ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  ภิกษุณีผูยังวัตถุที่ ๘ ใหบริบูรณ ตองอาบัติ ๓ คือ อันบุรุษ 
กลาววา   จงเดินไปยังหองชื่อน้ี    แลวเดินไป    ตองอาบัติทุกกฏ ๑  พอลวงเขา 
หัตถบาสของบุรุษ  ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑  ยังวัตถุที่  ๘ ใหบริบูรณ  ตองอาบัติ 
ปาราชิก ๑                                                                 
           ภิกษุณียังวัตถุที่  ๘ ใหบริบรูณ  ตองอาบัติ ๓ เหลาน้ี. 
                                          ปาราชิก  จบ 
 
                                       สังฆาทิเสสกัณฑ  
                         คําถามและคําตอบอาบัติสังฆาทิเสส  
           [๖๕๓]  ภิกษุณีผูกลาวใหราย  กอคดีข้ึน   ตองอาบัติ ๓ คือ  บอกแก 
คน ๆ เดียว  ตองอาบัติทุกกฏ  ๑  บอกแกคนที่สอง   ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑ คดี 
ถึงท่ีสุด  ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 
*   วัตถุท่ี ๘  คือ  ภิกษณุี  ทอดกายเพื่อประโยชนแกบุรุษนั้น  เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรม ดูขอ 
๒๖  พระวินยัปฎก  เลม ๓  หนา  ๓๐                                                                  
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           [๖๕๔]  ภิกษุณีรบัหญิงโจรใหบวช  ตองอาบัติ ๓ คือ  จบญัตติเปน   
ทุกกฏ ๑  จบกรรมวาจาสองครั้ง   เปนถุลลัจจัย ๑  จบกรรมวาจาครั้งสุด    ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสส ๑.                 
           [๖๕๕]  ภิกษุณีไปสูละแวกบานแตผูเดียว   ตองอาบัติ ๓  คือเดินไป 
ตองอาบัติทุกกฏ ๑  เดินลวงเขตลอมไป  ๑  กาว ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑ เดนิลวง 
เขตลอมไป  ๒ กาว   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 
           [๖๕๖]  ภิกษุณีไมบอกกลาวการกสงฆ    ไมรูฉันทะของคณะ    รบั 
ภิกษุณีผูซึ่งสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมูแลว   ตามธรรม  ตามวินัย   ตาม 
สัตถุศาสนใหเขาหมู   ตองอาบัติ ๓ คือ   จบญัตติ  เปนทุกกฏ ๑  จบกรรมวาจา 
สองครั้ง   เปนถุลลัจจัย  ๑  จบกรรมวาจาครั้งสุด   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 
           [๖๕๗]  ภิกษุณีมคีวามพอใจ  รับของเค้ียวก็ตาม  ของฉันก็ตาม  จาก 
มือของบุรุษบุคคลผูมีความพอใจ    ดวยมือของตนแลวฉัน    ตองอาบัติ ๓ คือ 
รับไวดวยต้ังใจจักเค้ียว   จักฉัน   ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑  ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
ทุก ๆ คํากลนื ๑ รับน้ําและไมชําระฟนตองอาบัติทุกกฏ ๑. 
           [๖๕๘]  ภิกษุณีกลาววา  แมเจา  บุรุษบุคคลน้ัน   มีความพอใจก็ตาม 
ไมมีความพอใจก็ตาม    จักทําอะไรแกแมเจาได    เพราะแมเจาไมมีความพอใจ 
นิมนตเถิด   เจาขา   บุรุษบุคคลน้ันจะถวายส่ิงใด   เปนของเค้ียวก็ตาม  ของฉัน 
ก็ตามแกแมเจา  ขอแมเจาโปรดรับประเคนของสิ่งนั้นดวยมือของตน   แลวเค้ียว 
หรือฉันเถิด   ดังน้ีแลวสงไป   ตองอาบัติ  ๓ คือ   รับประเคนดวยต้ังใจจักเค้ียว 
จักฉันตามคําของภิกษุณีนั้น   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑  ตองอาบัติถุลลัจจัยทุก ๆ คํา 
กลืน ๑  ฉันเสร็จ   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.          
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           [๖๕๙]  ภิกษุณีผูโกรธ    ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ  ๓   
จบ  ตองอาบัติ ๓ คือ  จบญัตติ  เปนทุกกฏ ๑  จบกรรมวาจาสองครั้ง    เปน  
ถุลลัจจัย ๑  จบกรรมวาจาครั้งสุด   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 
           [๖๖๐]  ภิกษุณีผูถกูตัดสินใหแพในอธิกรณเรื่องหน่ึง    โกรธไมสละ 
กรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ  ตองอาบัติ  ๓  คือ  จบญัตติเปนทุกกฏ 
๑  จบกรรมวาจาสองครั้ง   เปนถลุลัจจัย  ๑  จบกรรมวาจาครั้งสุด    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๑. 
           [๖๖๑]  ภิกษุณีหลายรูปผูคลุกคลีกันอยู    ไมสละกรรมเพราะสวด 
สมนุภาสนครบ ๓ จบ   ตองอาบัติ ๓ คือ   จบญัตติ   เปนทุกกฏ ๑  จบกรรม 
วาจาสองครั้ง   เปนถลุลจัจัย  ๑  จบกรรมวาจาครั้งสุด  ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 
           [๖๖๒]   ภิกษุณีผูสั่งวา  แมเจาท้ังหลาย  พวกทานจงอยูคลุกคลีกนัเถิด 
อยาอยูตางหากกันเลย  ไมสละกรรม  เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ   ตอง 
อาบัติ  ๓   คือ   จบญัตติ   เปนทุกกฏ ๑  จบกรรมวาจาสองครั้ง   เปนถลุลัจจัย ๑ 
จบกรรมวาจาครั้งสุด     ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 
                                          สังฆาทิเสส  จบ 
 
                                    นสิสัคคิยปาจิตติยกัณฑ 
                    คําถามและคําตอบอาบัติในนิสสัคคิยปาจิตตีย 
           [๖๖๓]  ภิกษุณีทําการส่ังสมบาตร  ตองอาบัติตัวหนึ่ง   คือนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย.  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 279 

           [๖๖๔]   ภิกษุณีอธิษฐานอกาลจีวรวาเปนกาลจีวร    แลวใหแจกกัน    
ตองอาบัติ ๒ คือ ใหแจก  เปนทุกกฏในประโยค  ๑  เมื่อแจกแลว  เปนนิสสัคคิย 
ปาจิตตีย ๑.                                                                                            
           [๖๖๕]  ภิกษุณีแลกเปลี่ยนจีวรกับภิกษุณีแลวชิงเอาไป ตองอาบัติ ๒ 
คือ     ชิงเอาไป     เปนทกุกฏในประโยค ๑     เมือ่ชิงเสร็จแลวเปนนิสสัคคิย- 
ปาจิตตีย ๑. 
           [๖๖๖]   ภิกษุณีขอสิ่งของอยางอ่ืน   แลวขอส่ิงของอยางอ่ืนอีก   ตอง 
อาบัติ ๒ คือ  กําลังขอ  เปนทุกกฏในประโยค  ๑ ขอเสร็จแลว   เปนนิสสัคคิย 
ปาจิตตีย ๑. 
           [๖๖๗]   ภิกษุณีใหจายของสิ่งอ่ืนแลวใหจายของสิ่งอ่ืนอีก   ตองอาบัติ 
๒ คือใหจาย   เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหจายแลว    เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑. 
           [๖๖๘]   ภิกษุณีใหจายของอยางอ่ืน  ดวยบรขิารของสงฆที่เขาถวายไว 
เพ่ือประโยชนอยางอ่ืน    เจาะจงของอยางอ่ืน   ตองอาบัติ  ๒ คือใหจาย    เปน 
ทุกกฏในประโยค ๑   ใหจายแลว   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑. 
           [๖๖๙]   ภิกษุณีใหจายของอยางอ่ืน  ดวยบรขิารของสงฆที่เขาถวายไว 
เพ่ือประโยชนอยางอ่ืน    เจาะจงของอยางอ่ืน    ที่ขอมาเอง    ตองอาบัติ ๒ คือ 
ใหจายเปนทุกกฏในประโยค  ๑  ใหจายแลว   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.        
           [๖๗๐]   ภิกษุณีใหจายของอยางอ่ืน    ดวยบริขารของคนหมูมากท่ีเขา 
ถวายไวเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน   เจาะจงของอยางอ่ืน   ตองอาบัติ ๒ คือ  ใหจาย 
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหจายแลว   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.  
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           [๖๗๑]  ภิกษุณีใหจายของอยางอ่ืน    ดวยบริขารของคนหมูมากท่ีเขา 
ถวายเพื่อประโยชนอยางอ่ืน  เจาะจงของอยางอ่ืน  ที่ขอมาเอง   ตองอาบัติ  ๒ ตัว   
คือใหจาย  เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหจายแลว  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ๑.  
           [๖๗๒]  ภิกษุณีใหจายของอยางอ่ืน  ดวยบริขารของบุคคลท่ีเขาถวาย 
ไวเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน   เจาะจงของอยางอ่ืน   ที่ขอมาเอง   ตองอาบัติ ๒ คือ 
ใหจายเปนทุกกฏในประโยค ๑   ใหจายแลว   เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑. 
           [๖๗๓]   ภิกษุณีใหจายผาหมหนาราคาเกินกวา  ๔  กังสะเปนอยางยิ่ง 
ตองอาบัติ  ๒   คือ   ใหจาย    เปนทกุกฏในประโยค  ๑    เมือ่ใหจายเสร็จแลว 
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑. 
           [๖๗๔]   ภิกษุณีใหจายผาหมบางราคาเกินกวา  ๒  กังสะก่ึงเปนอยางยิ่ง 
ตองอาบัติ  ๒   คือ   ใหจาย    เปนทกุกฏในประโยค  ๑    เมือ่จายใหเสร็จแลว 
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  ๑. 
                                     นสิสัคคิยปาจิตตีย  จบ 
 
                                           ปาจิตติยกัณฑ  
                     คําถามและคําตอบอาบัติในลสุณวรรคท่ี  ๑  
           [๖๗๕]  ภิกษุณีฉันกระเทียม  ตองอาบัติ  ๒ คือ รับประเคนดวยต้ังใจ 
วาจักฉัน   ตองอาบัติทุกกฏ ๑  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คํากลนื ๑. 
           [๖๗๖]  ภิกษุณีใหถอนขนในท่ีแคบ    ตองอาบัติ  ๒   คือ  ใหถอน 
เปนทุกกฏในประโยค ๑   ใหถอนเสร็จแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๖๗๗]  ภิกษุณีใชของลับกระทบกัน    ตองอาบัติ ๒  คือ  กําลังทํา 
เปนทุกกฏในประโยค ๑   เมื่อทําแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.  
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           [๖๗๘]  ภิกษุณีใชทอนยางเกลี้ยง  ตองอาบัติ ๒  คือ  กําลังใช  เปน   
ทุกกฏในประโยค ๑   เนื้อใชเสร็จแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๖๗๙]  ภิกษุณีใชน้ําชําระใหสะอาดลึกเกิน ๒  ขอองคุลีเปนอยางยิ่ง 
ตองอาบัติ  ๒  คือ  กําลังใช  เปนทุกกฏในประโยค ๑   เมื่อใชแลว   ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑. 
           [๖๘๐]  ภิกษุณีบํารุงภิกษุผูกําลังฉัน    ดวยน้ําฉัน  ดวยการพัด   ตอง 
อาบัติ ๒  คือ  ยืนอยูในหัตถบาส    ตองอาบัติปาจิตตีย   ๑    ยนืพนหัตถบาส 
ตองอาบัติทุกกฏ ๑. 
           [๖๘๑]   ภิกษุณีขอขาวเปลือกสดมาฉัน  ตองอาบัติ ๒  คือรับประเคน 
ดวยต้ังใจวาจักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ ๑  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุกคํากลืน ๑. 
           [๖๘๒]   ภิกษุณีเทอุจจาระก็ดี   ปสสาวะก็ดี   น้ําลายก็ดี   หยากเยื่อก็ดี 
ของเปนเดนก็ดี    ที่ภายนอกฝา    ตองอาบัติ  ๒   คือ   กําลังเท   เปนทุกกฏใน 
ประโยค ๑   เมื่อเทแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๖๘๓]   ภิกษุณีเทอุจจาระก็ดี   ปสสาวะก็ดี   น้ําลายก็ดี   หยากเยื่อก็ดี 
ของเปนเดนก็ดี   บนของเขียวสด  ตองอาบัติ ๒  คือ   กําลังเท  เปนทุกกฏใน 
ประโยค ๑   เมื่อเทแลว    ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๖๘๔]  ภิกษุณีไปดูฟอนรําก็ดี   ขับรองก็ดี   ประโคมก็ดี   ตองอาบัติ  ๒ 
คือ  กําลังไป    ตองอาบัติทุกกฏ ๑    ยนือยูในที่ใดมองเห็นหรือไดยิน    ตอง 
อาบัติปาจิตตีย  ๑. 
                                        ลสุณวรรคที ่ ๑  จบ  
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               คําถามแลคําตอบอาบัติในรตัตันธการวรรคที่  ๒    
           [๖๘๕]  ภิกษุณียืนรวมกับบุรษุในเวลาคํ่าคืน    ไมมีประทีปสองหน่ึง 
ตอหนึ่ง   ตองอาบัติ ๒  คือ   ยืนอยูในหัตถบาส   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑   ยืน 
พนหัตถบาส  ตองอาบัติทุกกฏ ๑. 
           [๖๘๖]  ภิกษุณียืนรวมกับบุรุษ  ในโอกาสอันกําบังหนึ่งตอหนึ่ง  ตอง 
อาบัติ ๒  คือ  ยืนอยูในหัตถบาส    ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑    ยืนพนหัตถบาส 
ตองอาบัติทุกกฏ ๑. 
           [๖๘๗]  ภิกษุณียนืรวมกับบุรษุในที่แจง  หน่ึงตอหนึ่ง  ตองอาบัติ ๒ 
คือ  ยืนอยูในหัตถบาส   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑   ยนืพนหัตถบาส   ตองอาบัติ 
ทุกกฏ ๑. 
           [๖๘๘]  ภิกษุณียนืรวมกับบุรษุ   ในถนนก็ดี   ในตรอกตันก็ดี   ใน 
ทางสามแพรงก็ดี    หน่ึงตอหนึ่ง   ตองอาบัติ ๒   คือ   ยืนอยูในหัตถบาส   ตอง 
อาบัติปาจิตตีย ๑  ยืนพนหัตถบาส  ตองอาบัติทุกกฏ ๑. 
           [๖๘๙]   ภิกษุณีเขาไปสูสกุลในเวลาเชา  นั่งบนอาสนะแลว   ไมบอกลา 
เจาของ  กลับไป  ตองอาบัติ  ๒  คือ  กาวเทาท่ี  ๑  ลวงพนชายคาไป  ตอง 
อาบัติทุกกฏ ๑   กาวเทาท่ี ๒   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๖๙๐]    ภิกษุณีเขาไปสูสกุลในเวลาหลังภัตกาล      ไมบอกเจาของแลว 
นั่งบนอาสนะ   ตองอาบัติ ๒  คือ   กาํลังน่ัง   เปนทุกกฏในประโยค ๑   เมื่อน่ัง 
แลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๖๙๑]   ภิกษุณีเขาไปสูสกุลในเวลาวิกาล   ไมบอกเจาของ  ลาดเองก็ดี 
ใหลาดก็ดี  ซึ่งท่ีนอน  แลวข้ึนนั่ง  ตองอาบัติ  ๒  คือ  ข้ึนนั่ง  เปนทุกกฏใน 
ประโยค ๑   เมื่อข้ึนนั่งแลว    ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.  
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           [๖๙๒]  ภิกษุณีใหภิกษุณีรูปอ่ืนโพนทะนา  ดวยเรื่องที่ถือผิด  เขาใจ    
ผิด  ตองอาบัติ  ๒   คือ   ใหโพนทะนา    เปนทุกกฏในประโยค  ๑    เมื่อให 
โพนทะนาแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๖๙๓]  ภิกษุณีแชงตนก็ดี   ผูอ่ืนก็ดี  ดวยนรกก็ดี   ดวยพรหมจรรย 
ก็ดี   ตองอาบัติ  ๒   คือ   กําลังแชง    เปนทุกกฏในประโยค ๑    เมื่อแชงแลว 
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๖๙๔]  ภิกษุณีประหัตประหารตนแลว  รองไห  ตองอาบัติ  ๒  คือ 
ประหัตประหาร   แลวรองไห   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑   ประหัตประหาร   แตไม 
รองไห   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑. 
                                 รัตตันธการวรรคที่  ๒  จบ 
 
                     คําถามและคําตอบอาบัติในนหานวรรคที่  ๓  
           [๖๙๕]   ภิกษุณีเปลือยกายอาบนํ้า   ตองอาบัติ  ๒  คือ  กําลังอาบ  เปน 
ทุกกฏในประโยค  ๑   อาบเสร็จ  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๖๙๖]   ภิกษุณีใหทําผาอาบนํ้าฝนเกินประมาณ    ตองอาบัติ  ๒    คือ 
ใหทําเปนทุกกฏในประโยค  ๑   เมื่อใหทําแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๖๙๗]    ภิกษุณีเลาะเองก็ดี   ใหผูอ่ืนเลาะก็ดี   ซึ่งจีวรของภิกษุณีแลว 
ไมเย็บ   ไมทําการขวนขวายเพ่ือใหเย็บ   ตองอาบัติตัวหนึ่ง   คือ   ปาจิตตีย. 
           [๖๙๘]  ภิกษุณีผลดัเปลี่ยนผาสังฆาฏิ    อันมีกําหนด ๕ วัน  ใหเกิน 
ไป  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ปาจิตตีย. 
           [๖๙๙]  ภิกษุณีใชจีวรสับเปลี่ยน  ตองอาบัติ  ๒  คือ  กําลังใช   เปน 
ทุกกฏในประโยค ๑   เมื่อใชแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.  
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           [๗๐๐]  ภิกษุณีทําลาภคือจีวรของหมูใหเปนอันตราย    ตองอาบัติ ๒   
คือ   กําลังทํา   เปนทุกกฏในประโยค ๑   เมื่อทําแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๐๑]  ภิกษุณีหามการแจกจีวร    อัน เปนไปโดยชอบธรรม    ตอง 
อาบัติ ๒   คือ   กําลังหาม   เปนทุกกฏในประโยค ๑   เมื่อหามแลว   ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑. 
           [๗๐๒]  ภิกษุณีใหสมณจีวรแกชาวบานก็ดี  ปริพาชกก็ดี  ปริพาชิกา 
ก็ดี    ตองอาบัติ ๒   คือ   กําลังให   เปนทุกกฏในประโยค  ๑  เม่ือใหแลว   ตอง 
อาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๐๓]  ภิกษุณียงัสมัยจีวรกาลใหลวงไป     ดวยหวังจะไดจีวรอันไม 
แนนอน   ตองอาบัติ ๒  คือ   ใหลวงไป  เปนทุกกฏในประโยค ๑  ใหลวงไป 
แลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๐๔]   ภิกษุณีหามการเดาะกฐิน    อันเปนไปโดยชอบธรรม   ตอง 
อาบัติ ๒   คือ   กําลังหาม   เปนทุกกฏในประโยค ๑   เมื่อหามแลว   ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑. 
                                        นหานวรรคท่ี  ๓  จบ 
 
                       คําถามและคําตอบอาบัติในตุวัฏฏวรรคที่  ๔  
           [๗๐๕ ]  ภิกษุณีสองรูป   นอนบนเตียงเดียวกัน   ตองอาบัติ  ๒   คือ 
กําลังนอน   เปนทุกกฏในประโยค ๑   เมื่อนอนแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑.  
           [๗๐๖]     ภิกษุณี  ๒  รูป     มีเครื่องลาดและผาหมผืนเดียวกันนอน 
ตองอาบัติ  ๒   คือ   กํากังนอน   เปนทุกกฏในประโยค  ๑   เม่ือนอนแลว  ตอง 
อาบัติปาจิตตีย ๑.  
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           [๗๐๗]  ภิกษุณีแกลงทําความไมผาสุกแกภิกษุณี   ตองอาบัติ  ๒  คือ    
กําลังทํา   เปนทุกกฏในประโยค ๑   เม่ือทําแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๐๘]  ภิกษุณีไมบํารุงสหชีวินีผูไดรับทุกข   ทั้งไมทาํการขวนขวาย 
เพ่ือใหผูอ่ืนบํารุง  ตองอาบัติตัวหนึ่ง   คือปาจิตตีย. 
           [๗๐๙]   ภิกษุณีใหที่อาศัยแกภิกษุณีแลว  โกรธ  ขัดใจ  ฉุดคราออก 
ตองอาบัติ  ๒  คือ   กําลงัฉุดครา    เปนทุกกฏในประโยค ๑    เมื่อฉุดคราออก 
แลว    ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๗๑๐]  ภิกษุณีผูคลุกคลีไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ 
ตองอาบัติ ๒  คือ  จบญัตติ  เปนทุกกฏ ๑   จบกรรมวาจาครั้งสุด  ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑. 
           [๗๑๑]   ภิกษุณีไมมีพวกเกวียนเปนเพ่ือน  เท่ียวจาจิกภายในแวนแควน 
ซึ่งรูกันวาเปนที่มีรังเกียจ   มีภัยเฉพาะหนา   ตองอาบัติ  ๒   คือ   เดินไป   เปน 
ทุกกฏในประโยค ๑   เมื่อเดินไปแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
           [๗๑๒]   ภิกษุณีไมมีพวกเกวียนเปนเพ่ือน     เที่ยวจาริกภายนอก 
แวนแควน     ซึ่งรูกันวาเปนที่มีรังเกียจ    มีภัยเฉพาะหนา   ตองอาบัติ ๒   คือ 
เดินไป   เปนทุกกฏในประโยค ๑   เมื่อเดินไปแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๑๓]   ภิกษุณีเที่ยวจาริกภายในพรรษา  ดวยอาบัติ  ๒  คือ  เดินไป 
เปนทุกกฏในประโยค  ๑   เมื่อเดินไปแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๑๔]   ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลว     ไมหลกีไปสูจาริก      ตองอาบัติ 
ตัวหนึ่ง  คือ  ปาจิตตีย. 
                                    ตุวัฏฏวรรค  ที ่ ๔  จบ  
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                  คําถามและคําตอบอาบัติในจิตตาคารวรรค  ที ่ ๕    
           [๗๑๕]  ภิกษุณีไปชมโรงละคนหลวงก็ดี โรงประกวดภาพก็ดี  สถานที่  
หยอนใจก็ดี  อุทยานก็ดี   สระโบกขรณีก็ดี   ตองอาบัติ ๒  คือ  กําลังไป  เปน 
ทุกกฏในประโยค  ๑   ยนือยูในที่ใดมองเห็น  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๗๑๖]  ภิกษุณีใชสอยอาสันทิก็ดี  บลัลังกด็ี   ตองอาบัติ ๒  คือ ใช 
สอย   เปนทกุกฏในประโยค  ๑ เมื่อใชสอยแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๑๗]  ภิกษุณีกรอดาย   ตองอาบัติ ๒  คือ  กําลังกรอ  เปนทุกกฏ 
ในประโยค ๑  มวนไป ๆ  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๑๘]  ภิกษุณีชวยทําธุระขอคฤหัสถ  ตองอาบัติ ๒  คือ  กําลังทํา 
เปนทุกกฏในประโยค ๑   เมื่อทําแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑.                
           [๗๑๙]   ภิกษุณีผูอันภิกษุณีกลาววา    มาเถิด     แมเจา     ขอจงชวย 
ระงับอธิกรณนี้   รับคําวา   ดลีะ    แลวไมชวยระงับ   ไมทําการขวนขวายเพ่ือ 
ใหระงับ  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือปาจิตตีย. 
           [๗๒๐]   ภิกษุณีใหของเค้ียวก็ดี    ของฉันก็ดี    แกชาวบานก็ดี    แก 
ปริพาชกก็ดี  แกปริพาชิกาก็ดี   ดวยมือของตน  ตองอาบัติ ๒   คือ   กําลังให 
เปนทุกกฏในประโยค ๑   เมื่อใหแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๒๑]   ภิกษุณีไมสละผาอาศัยแลวใชเสียเอง     ตองอาบัติ ๒    คือ 
ใชสอย   เปนทุกกฏในประโยค ๑   เม่ือใชสอยแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๒๒]   ภิกษุณีไมมอบหมายท่ีอยูแลวหลีกไปสูจาริก   ตองอาบัติ ๒ 
คือ   เดินลวงท่ีลอมกาวหน่ึง    ตองอาบัติทุกกฏ ๑    เดินลวงท่ีลอมสองกาว 
ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑.  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 287 

           [๗๒๓]  ภิกษุณีเรยีนติรัจฉานวิชา   ตองอาบัติ ๒   คือ   กําลังเรียน   
เปนทุกกฏในประโยค ๑  ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ บท  ๑. 
            [๗๒๔]  ภิกษุณีบอกติรัจฉานวิชา    ตองอาบัติ ๒   คือ   กําลังบอก 
เปนทุกกฏในประโยค  ๑  ตองอาบัติปาจิตตีย   ทกุ ๆ บท  ๑. 
                                    จิตตาคารวรรค  ที่  ๕  จบ 
 
                    คําถามและคําตอบอาบัติในอารามวรรค  ที่  ๖  
           [๗๒๕]  ภิกษุณีรูอยู   ไมบอกกลาวกอนเขาไปสูอารามท่ีมีภิกษุ  ตอง 
อาบัติ ๒   คือ   เดินลวงท่ีลอมกาวหน่ึง   ตองอาบัติทุกกฏ ๑    เดินลวงท่ีลอม 
สองกาว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๒๖]   ภิกษุณีดาบริภาษภิกษุ  ตองอาบัติ ๒  คือ  ดา เปนทุกกฏ 
ในประโยค ๑   เมื่อดาแลว    ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑.                                   
           [๗๒๗]  ภิกษุณีแคนเคืองบริภาษคณะ   ตองอาบัติ  ๒ คือ   บริภาษ 
เปนทุกกฏในประโยค ๑   เมื่อบริภาษแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๗๒๘]   ภิกษุณีอันทายกนิมนตแลว  หรือหามภัตรแลว  ฉันของเค้ียว 
ก็ดี  ของฉันก็ดี   ตองอาบัติ ๒   คือ    รับประเคนดวยต้ังใจจักเค้ียว   จักฉัน 
ตองอาบัติทุกกฏ  ๑    ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุก ๆ คํากลืน ๑. 
           [๗๒๙]   ภิกษุณีหวงตระกูล   ตองอาบัติ ๒  คือ  หวง  เปนทุกกฏใน 
ประโยค  ๑   เมื่อหวงแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๗๓๐]   ภิกษุณีจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ    ตองอาบัติ  ๒    คือ 
จัดแจงเสนาสนะ   จัดต้ังนํ้าฉันน้ําใช   กวาดบริเวณดวยต้ังใจจะจําพรรษา  ตอง 
อาบัติทุกกฏ ๑  ตองอาบัติปาจิตตีย   พรอมกับอรุณข้ึน ๑.  
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           [๗๓๑]   ภิกษุณีจําพรรษาแลว    ไมปวารณาในสงฆ  ๒  ฝาย    ดวย 
สถาน ๒  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ปาจิตตีย.   
           [๗๓๒]  ภิกษุณีไมไปเพ่ือรับโอวาท   หรือเพ่ือรวมสังฆกรรม  ตอง 
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ปาจิตตีย. 
           [๗๓๓]  ภิกษุณีไมถามอุโบสถก็ดี  ไมขอโอวาทก็ดี  ตองอาบัติตัวหนึ่ง 
คือ  ปาจิตตีย. 
           [๗๓๔]  ภิกษุณีไมบอกสงฆหรือคณะ  ใหบุรุษผาฝก็ดี  บาดแผลก็ดี 
ซึ่งเกิดที่งามขา  ตัวตอตัวรวมกัน    ตองอาบัติ  ๒  คือ   ใหผา   เปนทุกกฏใน 
ประโยค ๑   เมื่อผาแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
                                       อารามวรรค  ที่  ๖  จบ 
 
                    คําถามและคําตอบอาบัติในคัพภินีวรรค  ที่  ๗  
           [๗๓๕]  ภิกษุณียังสตรีมีครรภใหบวช  ตองอาบัติ ๒  คือ   ใหบวช 
เปนทุกกฏในประโยค  ๑   เมื่อใหบวชแลว    ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๓๖]  ภิกษุณียงัสตรีแมลูกออนใหบวช   ตองอาบัติ ๒  คือ  ใหบวช 
เปนทุกกฏในประโยค ๑  เมื่อใหบวชแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๓๗]  ภิกษุณียงัสิกขมานาผูมีสิกขายังไมไดศึกษาในธรรม  ๖ ประ- 
การ  ตลอด ๒ ป  ใหบวช  ตองอาบัติ  ๒ คือ   ใหบวช  เปนทกุกฏในประโยค 
๑  ใหบวชแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๓๘]  ภิกษุณียงัสิกขมานาผูมีสิกขาอันไดศึกษาในธรรม ๖ ประการ 
ตลอด ๒ ปแลว   แตสงฆยังไมไดสมมติ  ใหบวช  ตองอาบัติ ๒ คือ  ใหบวช 
เปนทุกกฏในประโยค ๑  ใหบวชแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.  
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           [๗๓๙]  ภิกษุณียังเด็กหญิงมีอายุหยอน ๑๒ ป  ใหบวช   ตองอาบัติ   
๒ คือ ใหบวช เปนทุกุกฏในประโยค ๑ เมื่อใหบวชแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๗๙๐]  ภิกษุณียังเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ปแลว     แตสิกขายังไมได 
ศึกษาในธรรม ๖  ประการตลอด ๒ ป   ตองอาบัติ  ๒  คือใหบวช  เปนทุกกฏ 
ในประโยค ๑  ใหบวชแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๗๔๑]  ภิกษุณียังเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป   มีสิกขาอันไดศึกษาใน 
ธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว   แตสงฆยังไมสมมติใหบวช   ตองอาบัติ ๒ 
คือ  ใหบวช  เปนทุกกฏในประโยค  ๑    ใหบวชแลวตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๗๔๒]  ภิกษุณียังสหชีวินีใหบวชแลว    ไมอนุเคราะห   ไมใหผูอ่ืน 
อนุเคราะหตลอด ๒  ป  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ปาจิตตีย. 
           [๗๔๓]  ภิกษุณีไมติดตามปวัตตินีผูใหอุปสมบท  ตลอด ๒ ป  ตอง 
อาบัติตัวหน่ึง  คือ  ปาจิตตีย. 
           [๗๔๔]   ภิกษุณียงัสหชีวินีใหอุปสมบทแลว  ไมพาหลีกไปเอง ไมยัง 
ผูอ่ืนใหพาหลีกไป  ตองอาบัติตัวหน่ึง  คือ  ปาจิตตีย. 
                                         คัพภินีวรรค  ที ่ ๗  จบ 
 
                      คําถามและคําตอบอาบัติในกุมารีภตูวรรค  ที่  ๘  
           [๗๔๕]   ภิกษุณียงัสามเณรีที่เปนเด็กหญิงมีอายุหยอน  ๒๐  ป    ให 
อุปสมบท  ตองอาบัติ  ๒  คือ  ใหอุปสมบท  เปนทกุกฏในประโยค  ๑ เมื่อให 
อุปสมบทแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑.  
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           [๗๔๖]  ภิกษุณียงัสามเณรีที่เปนเด็กหญิงมีอายุครบ  ๒๐ ปแลว   แต   
มีสิกขายังไมไดศึกษาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป  ใหอุปสมบท  ตองอาบัติ  
๒  คือ  ใหอุปสมบท   เปนทุกกฏในประโยค  ๑   เม่ือใหอุปสมบทแลว    ตอง 
อาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๗๔๗]  ภิกษุณียงัสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐  ป    มีสิกขาอันไดศึกษา 
ในธรรม ๖ ประการตลอด ๒๐  ปแลว  แตสงฆยังไมไดสมมติใหอุปสมบท   ตอง 
อาบัติ  ๑ คือ    ใหอุปสมบท   เปนทุกกฏในประโยค ๑   เมื่อใหอุปสมบทแลว 
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.    
           [๗๔๘]  ภิกษุณีมพีรรษาหยอน  ๑๒  ใหอุปสมบท  ตองอาบัติ  ๒ คือ 
ใหอุปสมบท    เปนทุกกฏในประโยค ๑    เมื่อใหอุปสมบทแลว     ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑. 
           [๗๔๙]   ภิกษุณีมพีรรษาครบ  ๑๒  แลว   แตสงฆยังไมไดสมมติ. ให 
อุปสมบท  ตองอาบัติ ๒ คือ  ใหอุปสมบท   เปนทุกกฏในประโยค ๑  เมื่อให 
อุปสมบทแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๕๐]  ภิกษุณีผูอันภิกษุณีกลาวอยูวา  อยาเพอกอน  แมคุณ  ทาน 
อยายังสิกขมานาใหอุปสมบท   รับคําวา   ดีละ   แลวถึงธรรมคือความบนวาใน 
ภายหลัง  ตองอาบัติ  ๒  คือ   กําลังบนวา   เปนทุกกฏในประโยค  ๑    เมือ่บนวา 
แลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.                                                  
           [๗๕๑]   ภิกษุณีกลาวกะสิกขมานาวา    แมเจา    ถาทานจักใหจีวรแก 
เรา ๆ จะใหทานอุปสมบทตามปรารถนา   แลวไมใหอุปสมบท   ไมทําการขวน- 
ขวายเพ่ือใหอุปสมบท  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ปาจิตตีย.  
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           [๗๕๒]   ภิกษุณีกลาวกะสิกขมานาวา   แมเจา    ถาทานจักติดตามเรา   
ตลอด ๒ ป   เราจักใหทานอุปสมบทตามปรารถนา   แลวไมใหอุปสมบท  ไม 
ทําการขวนขวายเพ่ือใหอุปสมบท  ตองอาบัติตัวหนึ่ง  คือ  ปาจิตตีย. 
           [๗๕๓]  ภิกษุณียงัสิกขมานาผูเกี่ยวของดวยบุรุษ     ผูคลุกคลีกับเด็ก 
หนุมผูดุราย  ยังชายใหระทมโศก ใหอุปสมบท  ตองอาบัติ ๒ คือ ใหอุปสมบท 
เปนทุกกฏในประโยค ๑  เมื่อใหอุปสมบทแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๕๔]  ภิกษุณียงัสิกขมานาผูอันมารดาบิดา   หรือสามียังไมอนุญาต 
ใหอุปสมบท     เปนทุกกฏในประโยค  ๑  เมื่อใหอุปสมบทแลว     ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย ๑. 
           [๗๕๕]  ภิกษุณียังสิกขมานาใหบวช  ดวยการใหฉันทะคางคราว ตอง 
อาบัติ ๒   คือ    ใหบวช   เปนทุกกฏในประโยค ๑    เมื่อใหบวชแลว    ตอง 
อาบัติปาจิตตีย ๑.  
           [๗๕๖]  ภิกษุณียงัสิกขมานาใหบวชทุกป   ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวช 
เปนทุกกฏในประโยค ๑  เมื่อใหบวชแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.                   
           [๗๕๗]  ภิกษุณียงัสิกขมานาใหบวชปละ ๒ รูป    ตองอาบัติ ๒ คือ 
ใหบวช  เปนทุกกฏในประโยค ๑  ใหบวชแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
                                   กุมารีภูตวรรค  ที่  ๘  จบ 
 
                   คําถามและคําตอบอาบัติในฉัตตุปาหนวรรคท่ี  ๙  
           [๗๕๘]  ภิกษุณีใชรมและรองเทา   ตองอาบัติ ๒ คือ   ใชเปนทุกกฏ  
ในประโยค ๑  เมื่อใชแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑.  
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           [๗๕๙]  ภิกษุณีไปดวยยาน   ตองอาบัติ ๒ คือ   ไป  เปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑  เมื่อไปแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑. 
           [๗๖๐]  ภิกษุณีใชเครื่องประดับเอว   ตองอาบัติ ๒ คือ   ใช   เปน 
ทุกกฏในประโยค  ๑  เมื่อใชแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๖๑]   ภิกษุณีใชเครื่องประดับสําหรับสตรี   ตองอาบัติ ๒ คือ  ใช 
เปนทุกกฏในประโยค ๑  เมื่อใชแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๖๒]  ภิกษุณีอาบนํ้าปรุงเครื่องประเทืองผิว    ตองอาบัติ ๒   คือ 
อาบ  เปนทุกกฏในประโยค ๑  อาบเสร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๖๖๓]  ภิกษุณีอาบนํ้าปรุงกํายานเปนเครื่องอบ    ตองอาบัติ ๒  คือ 
อาบ   เปนทุกกฏในประโยค ๑  อาบเสร็จ   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๖๔]  ภิกษุณียงัภิกษุณีใหนวด  ใหขยํา  ตองอาบัติ  ๒ คือ ใหนวด 
เปนทุกกฏในประโยค ๑  เมื่อนวดแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๖๕]  ภิกษุณียังสิกขมานาใหนวด  ใหขยํา  ตองอาบัติ  ๒  คือ  ให 
นวด   เปนทกุกฏในประโยค  ๑  เมื่อนวดแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑.  
           [๗๖๖]  ภิกษุณียงัสามเณรีใหนวด   ใหขยํา   ตองอาบัติ ๒ คือ   ให 
นวด  เปนทุกกฏในประโยค  ๑  เมื่อนวดแลว  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           ภิกษุณียังหญิงคฤหัสถใหนวด   ใหขยํา    ตองอาบัติ ๒ คือ   ใหนวด 
เปนทุกกฏในประโยค  ๑  เมื่อนวดแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑ 
           ภิกษุณีไมขอโอกาส    นั่งบนอาสนะขางหนาภิกษุ    ตองอาบัติ ๒ คือ 
นั่ง    เปนทุกกฏในประโยค ๑  เมื่อน่ังแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑. 
           [๗๖๗]  ภิกษุณีถามปญหากะภิกษุผูที่ตนยังมิไดขอโอกาส  ตองอาบัติ 
๒ คือ   ถาม   เปนทุกกฏในประโยค ๑  เมื่อถามแลว   ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.  
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           [๗๖๘]  ภิกษุณีไมมีผารัดถันเขาไปสูบาน    ตองอาบัติ ๒ คือ   เดิน   
ลวงท่ีลอมกาวที่นึ่ง   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑  เดินลวงท่ีลอมกาวที่สอง   ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย  ๑.     
                                      ฉัตตุปาหนวรรค  ที ่ ๙   จบ 
                                   ขุททกสิกขาบท  ๙  วรรค  จบ 
 
                                            ปาฏิเทสนียกัณฑ  
                       คําถามและคําตอบอาบัติในปาฏิเทสนียกัณฑ  
           [๗๖๙]  ภิกษุณีขอเนยใสมาฉัน   ตองอาบัติ ๒ คือ  รับประเดนดวย 
มุงจักฉัน    ตองอาบัติทุกกฏ  ๑   ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   ทุก ๆ คํากลืน ๑. 
           [๗๗๐]  ภิกษุณีขอน้ํามันมาฉัน  ตองอาบัติ ๒ คือ   รับประเคนดวย 
มุงจักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ ๑  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  ทุก ๆ คํากลืน ๑. 
           [๗๗๑]  ภิกษุณีขอน้ําผ้ึงมาฉัน    ตองอาบัติ  ๒ คือ  รับประเคนดวย 
มุงจักฉัน    ตองอาบัติทุกกฏ  ๑  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  ทุก ๆ คํากลืน ๑. 
           [๗๗๒]  ภิกษุณีขอน้ําออยมาฉัน  ตองอาบัติ ๒ คือ  รับประเคนดวย 
มุงจักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ ๑  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  ทุก ๆ คํากลืน ๑. 
           [๗๗๓]  ภิกษุณีขอปลามาฉัน  ตองอาบัติ ๒ คือ  รับประเคนดวยมุง 
จักฉัน   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  ทุก ๆ คํากลืน  ๑. 
           [๗๗๔]  ภิกษุณีขอเนื้อมาฉัน    ตองอาบัติ ๒ คือ  รับประเคนดวยมุง 
จักฉัน    ตองอาบัติทุกกฏ ๑  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  ทุก ๆ คํากลนื ๑. 
           [๗๗๕]  ภิกษุณีขอนมสดมาฉัน  ตองอาบัติ  ๒  คือ   รบัประเคนดวย 
มุงจักฉัน    ตองอาบัติทุกกฏ  ๑   ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  ทุก ๆ คํากลืน  ๑.  
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           [๗๗๖]  ภิกษุณีขอนมสมมาฉัน  ตองอาบัติ  ๒  คือ    รับประเคนดวย   
มุงจักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ  ๑  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  ทุก ๆ คํากลืน ๑. 
                              ปาฏิเทสนียะ  ๘  สิกขาบท  จบ 
                                    กตาปตติวาร  ที่  ๒  จบ 
 
                                          วิปตติวาร  ที่  ๓  
           [๗๗๗]   ถามวา   อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด    ยินดีการเคลาคลึงดวย 
กายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด  จัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ ๔ 
           ตอบวา   อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด    ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของ 
บุรุษบุคคลผูกําหนัด   จัดเปนวิบัติ ๒  บรรดาวิบัติ  ๔  คือ   บางทีเปนศีลวิบัติ  
บางที่เปนอาจารวิบัติ . . . 
           [๗๗๘]  ถามวา    อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน    จัดเปนวิบัติ 
เทาไร  บรรดาวิบัติ ๔ 
           ตอบวา    อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน    จัดเปนวิบัติอยางหน่ึง 
บรรดาวิบัติ ๔ คือ  อาจารวิบัติ. 
                                          วิปตติวาร  ที่ ๓  จบ 
 
                                             สังคหวาร  ที ่ ๔  
           [๗๗๙]   ถามวา  อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด     ยินดีการเคลาคลึงดวย 
กายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด     สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร    บรรดากอง 
อาบัติ  ๗  
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           ตอบวา   อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด     ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของ   
บุรุษบุคคลผูกําหนัด    สงเคราะหดวยกองอาบัติ  ๓  บรรดากองอาบัติ ๗  คือ 
บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก  บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย  บางทีดวยกองอาบัติ 
ทุกกฏ. . . 
           [๗๘๐]  ถามวา  อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน    สงเคราะหดวย 
กองอาบัติเทาไร   บรรดากองอาบัติ ๗ 
           ตอบวา  อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน  สงเคราะหดวยกองอาบัติ 
๒  บรรดากองอาบัติ  ๗  คือ  บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ    บางทีดวยกอง 
อาบัติทุกกฏ 
                                        สังคหวาร  ที ่ ๔  จบ 
 
                                         สมุฏฐานวาร  ที ่ ๕  
           [๗๘๑]  ถามวา  อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด    ยินดีการเคลาคลึงดวย 
กายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด     เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร     บรรดาสมุฏฐานแหง 
อาบัติ ๖ 
           ตอบวา อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด  ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษ 
บุคคลผูกําหนัด  เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง คือ เกิดแตกายกับจิต  มิใชวาจา. . . 
            [๗๘๒]  ถามวา อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน  เกิดดวยสมุฏฐาน 
เทาไร   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖                                              
            ตอบวา     อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน    เกิดดวยสมุฏฐาน  ๔ 
บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ   ๖  คือ  บางทีเกิดแตกาย   มิใชวาจา   มิใชจิต  บางที  
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เกิดแตกายกับวาจา    มใิชจิต    บางทีเกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา   บางทีเกิดแต   
กาย   วาจา    และจิต.  
                                  สมฏุฐานวาร  ที่  ๕  จบ 
                                        อธิกรณวารท่ี  ๖  
           [๗๘๓]  ถามวา  อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด    ยินดีการเคลาคลึงดวย 
กายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด  จัดเปนอธิกรณอะไร  บรรดาอธิกรณ ๔ 
           ตอบวา  อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด   ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย   ของ 
บุรุษบุคคลผูกําหนัด จัดเปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ  ๔ . . . 
           [๗๘๔]  ถามวา  อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน  จัดเปนอธิกรณ 
อะไร  บรรดาอธิกรฌ ๔ 
           ตอบวา    อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน    จัดเปนอาปตตาธิกรณ 
บรรดาอธิกรณ ๔. 
                                      อธิกรณวาร  ที่  ๖  จบ 
 
                                           สมถวาร  ที่  ๗  
           [๗๘๕]  ถามวา  อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด    ยินดีการเคลาคลึงดวย 
กายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด   ยอมระงับดวยสมถะเทาไร  บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา  อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด   ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย   ของ 
บุรุษบุคคลผูกําหนัด  ยอมระงับดวยสมถะ ๓  บรรดาสมถะ ๗ คือ  บางทีดวย 
สัมมุขาวินัย  ๑  ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 
           [๗๘๖]  ถามวา  อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน     ยอมระงับดวย 
สมถะเทาไร  บรรดาสมถะ ๗  
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           ตอบวา  อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน     ยอมระงับดวยสมถะ ๓    
บรรดาสมถะ  ๗ คือ บางทีเกิดดวยสัมมุขาวินัย  ๑  ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางที 
ดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 
                                     สมถวาร  ที่  ๗  จบ 
 
                                       สมุจจยวารที่  ๘  
           [๗๘๗]  ถามวา  ภิกษุณีผูกําหนัด  ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย  ของ 
บุรุษบุคคลผูกําหนัด  ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา   ภิกษุณีผูกําหนัด   ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคล 
ผูกําหนัด   ตองอาบัติ  ๓  คือ   ยินดีการจับตองอวัยวะใตรากขวัญลงมา   เหนือ 
หัวเขาข้ึนไป   ตองอาบัติปาราชิก ๑  ยนิดีการจับตองอวัยวะเหนือรากขวัญข้ึนไป 
ใตหัวเขาลงมา   ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑   ยินดกีารจับตองของเน่ืองดวยกาย  ตอง 
อาบัติทุกกฏ ๑                                       
           ภิกษุณีผูกําหนัด  ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย  ของบุรุษบุคคลผูกําหนัด 
ตองอาบัติ  ๓ เหลาน้ี  
           ถ.   อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติเทาไร   บรรดาวิบัติ   ๔ สงเคราะหดวย 
กองอาบัติเทาไร  บรรดากองอาบัติ  ๗  เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร  บรรดาสมุฏฐาน 
แหงอาบัติ ๖   จัดเปนอธิกรณอะไร   บรรดาอธิกรณ  ๔  ระงับดวยสมถะเทาไร 
บรรดาสมถะ ๗        
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           ต.   อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติ   ๒   บรรดาวบิัติ    คือ  บางทีเปน  
ศีลวิบัติ  บางทีเปนอาจารวิบัติ  สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๓ บรรดากองอาบัติ ๗ 
คือ   บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก     บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย     บางทีดวย 
กองอาบัติทุกกฏ 
           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   เกิดแตกาย 
กับจิต  มิใชวาจา จัดเปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ ๓ 
บรรดาสมถะ ๗ คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑  ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑  บางที 
ดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. . .                                              
           [๗๘๘]  ถามวา  ภิกษุณีขอนมสมมาฉัน  ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  ภิกษุณีขอนมสมมาฉัน  ตองอาบัติ ๒  คือ  รับประเคนดวย 
มุงจักฉัน    ตองอาบัติทุกกฏ  ๑    ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ    ทกุ ๆ คํากลืน ๑ 
ภิกษุณีขอนมสมมาฉัน  ตองอาบัติ ๒ เหลาน้ี 
           ถ.   อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติเทาไร   บรรดาวิบัติ ๔ สงเคราะหดวย      
กองอาบัติเทาไร  บรรดากองอาบัติ  ๙  เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร  บรรดาสมุฏฐาน 
แหงอาบัติ  ๖  จัดเปนอธิกรณอะไร   บรรดาอธิกรณ  ๔  ระงับดวยสมถะเทาไร 
บรรดาสมถะ ๗ 
           ต.   อาบัติเหลาน้ันจําเปนวิบัติอยางหน่ึง   บรรดาวิบัติ  ๔   คืออาจาร- 
วิบัติ     สงเคราะหดวยกองอาบัติ  ๒   บรรดากองอาบัติ  ๗   คือ   บางทีดวยกอง 
อาบัติปาฏิเทสนียะ   บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ  
           เกิดดวยสมุฏฐาน ๔   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ คือ   บางทีเกิดแต 
กาย   มใิชวาจา   มิใชจิต    บางทีเกิดแตกายกับวาจามิใชจิต    บางทีเกิดแตกาย  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 299 

กับจิต    มใิชวาจา    บางทีเกิดแตกาย    วาจาและจิต    จัดเปนอาปตตาธิกรณ   
บรรดาอธิกรณ   ๔    ระงับดวยสมถะ ๓    บรรดาสมถะ  ๗  คือ   บางทีดวย 
สัมมุขาวินัย  ๑  ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑  บางดีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 
                                         สมุจจยวารท่ี  ๘  จบ 
 
                                        กัตถปญญัติวารท่ี  ๑  
                                                 ปาราชิก  
           [๗๘๙]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาราชิก   เพราะปจจัย  คือ  ยินดกีาร 
เคลาคลึงดวยกาย  ณ   ทีไ่หน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.   ทรงปรารภภิกษุณีสุนทรีนันทา 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทามีความกําหนัด  ยนิดีการเคลาคลึง 
ดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด 
           ถ.  ในปาราชิกนั้น  มีบัญญัติ  อนุบัญญัติ  อนุปนนบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตบัญญัติ  ๑  อนุบัญญัติ  อนุปนนบัญญัติไมมี  ในปาราชิกนั้น 
           ถ.  มสีัพพัตถบัญญัติ  ปเทสบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตสัพพัตถบัญญัติ  
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           ถ.  มสีาธารณบัญญัติ   อสาธารณบัญญัติ  หรือ   
           ต.  มแีตอสาธารณบัญญัติ                                         
           ถ.  มีเอกโตบัญญติั  อุภโตบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตเอกโตบัญญัติ               
           ถ.  บรรดาปาติโมกขุทเทศ  ๔  ปาราชิกนั้นจัดเขาในอุเทศไหน   นับ 
เนื่องในอุเทศไหน 
           ต.  จัดเขาในนิทาน  นับเนื่องในนิทาน 
           ถ.   มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร 
           ต.   มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี  ๒ 
           ถ.   บรรดาวิบัติ  ๔  เปนวิบัติอยางไหน 
           ต.   เปนศีลวิบัติ 
           ถ.   บรรดาอาบัติ  ๗ กอง   เปนอาบัติกองไหน 
           ต.  เปนกองอาบัติปาราชิก 
           ถ.   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   ปาราชิกน้ันเกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต.   เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  คือ  เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา. . .      
           ถ.   ใครนํามา 
           ต.  พระเถระทั้งหลายนําสืบ ๆ กันมา. 
           [๗๙๐]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติปาราชิก  เพราะปจจัย คือ ปกปดโทษ 
ณ ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ  พระนครสาวัตถี    
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.  เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทารูวา     ภิกษุณีคือธรรมมีโทษถึง 
ปาราชิกแลว   ไมโจทดวยตนเอง  ไมบอกแกคณะ. 
           มีบัญญัติ  ๑     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สกิขาบทน้ี     เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
           [๗๙๑]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติปาราชิก    เพราะปจจัย   คือ   ไม 
สละกรรม   เพราะสวดสมนุภาสนครบ  ๓ จบ  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา          
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร                                                  
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาประพฤติตามพระอริฏฐะผูเคยเปน 
คนฆาแรง   ผูถูกสงฆผูพรอมเพรียงกันยกวัตร. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง   (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
           [๗๙๒]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาราชิก  เพราะปจจัย  คือ   ยังวัตถุ 
ที่ ๘ ใหเต็ม ณ ที่ไหน                 
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ   ณ  พระนครสาวัตถี    
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.   ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียยังวัตถุที่  ๘ ใหเต็ม. 
           มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
                                         ปาราชิก  จบ 
 
                                          สังฆาทิเสส  
           [๗๙๓]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต      
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติสังฆาทิเสส  เพราะปจจัย  คือ  ภิกษุณี 
ผูกลาวใหราย  กอคดี  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร                 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทากลาวใหรายอยู 
           ถ.  ในสังฆาทิเสสนั้น  มีบัญญัติ   อนุบัญญัติ   อนุปนนบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มบีัญญัติ  ๑  อนุบัญญัติ  อนุปนนบัญญติั  ไมมีในสงัฆาทิเสสน้ัน 
           ถ.  มสีัพพัตถบัญญัติ  ปเทสบัญญัติ  หรือ 
           ต.  มแีตสัพพัตถบัญญัติ   
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           ถ.  มสีาธารณบัญญัติ  อสาธารณบัญญัติ  หรือ   
           ต.  มแีตอสาธารณบัญญัติ 
           ถ.  มีเอกโตบัญญติั   อุภโตบญัญัติ   หรือ 
           ต.  มแีตเอกโตบัญญัติ 
           ถ.  บรรดาปาติโมกขุทเทศ  ๔  สังฆาทิเสสจัดเขาในอุเทศไหน  นับ- 
เนื่องในอุเทศไหน 
           ต.  จัดเขาในนิทาน  นับเนื่องในนิทาน 
           ถ.  สงัฆาทิเสสน้ันมาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร 
           ต.  มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี  ๓ 
           ถ.  บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน          
           ต.  เปนศีลวิบัติ 
           ถ.  บรรดาอาบัติ ๗ กอง   เปนอาบัติกองไหน 
           ต.  เปนกองอาบัติสังฆาทิเสส 
           ถ.  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   สังฆาทิเสสเกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต.   เกิดดวยสมุฏฐาน   ๒   คือ    บางทีเกิดแตกายกับวาจา     มิใชจิต 
บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต . . . 
           ถ.   ใครนํามา 
           ต.  พระเถระทั้งหลายนําสืบ ๆ กันมา. 
           [๗๙๔]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย   คือ   รับ 
หญิงโจรใหบวช  ณ ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี    
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทารับหญิงโจรใหบวช. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
๒ คือ  บางทีเกิดแตวาจากับจิต  มิใชกาย  ๑  บางทีเกิดแตกาย  วาจา  และจิต ๑. 
           [๗๙๕]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย  คือ  ภิกษุณี 
รูปเดียวไปสูละแวกบาน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึง   เขาไปสูละวกบานผูเดียว. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ  ๓  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖     สกิขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๗๙๖]  ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ไมบอก 
กลาวการกสงฆ  ไมรูฉันทะของคณะ รับภิกษุณีผูซึ่งสงฆพรอมเพรียงกันยกเสีย  
จากหมูแลว   ตามธรรม   ตามวินัย   ตามสัตถุศาสน    ใหเขาหมู  ณ  ที่ไหน  
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี    
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไมบอกกลาวการกสงฆ  ไมรูฉันทะ 
ของคณะ    รบัภิกษุณีผูซึ่งสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมูแลว    ตามธรรม 
ตามวินัย  ตามสัตถุศาสน  ใหเขาหมู. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท). 
           [๗๙๗]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย  คือ  ภิกษุณี 
มีความพอใจรับของเค้ียวก็ดี  ของฉันก็ดี  จากมือของบุรุษบุคคลผูพอใจ  ดวย 
มือของตนแลวฉัน ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีสุนทรีนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทามีความพอใจ    รับอามิสจากมือ 
ของบุรุษบุคคลผูพอใจ. 
           มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๑ สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).  
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           [๗๙๘]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น   เปนพระอรหันต-    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย  คือ  ภิกษุณี 
กลาววา  แมเจา   บุรุษบุคคลผูนั้นมีความพอใจก็ดี   ไมมีความพอใจก็ดี   จักทํา 
อะไรแกแมเจาได    เพราะแมเจาไมมีความพอใจ    นิมนตเถิด   เจาขา   บุรุษ 
บุคคลน้ันจักถวายสิ่งใด   เปนของเค้ียวก็ดี   ของฉันก็ดี   แกแมเจา     ขอแมเจา 
จงรับประเคนของสิ่งน้ันดวยมือของตน   แลวเค้ียว   หรือฉันเถิด   ดังน้ี    แลว 
สงไป ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีรูปหน่ึง 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหน่ึงกลาววา   แมเจา   บุรุษบุคคลผูนั้นมี 
ความพอใจก็ดี   ไมมีความพอใจก็ดี   จักทําอะไรแกแมเจาได    เพราะแมเจาไม 
มีความพอใจ  นิมนตเถิด  เจาขา  บุรุษบุคคลน้ันจะถวายส่ิงใด   เปนของเค้ียวก็ 
ดี   ของฉันก็ดี   แกแมเจา   ขอแมเจา   จงรับประเคนของสิ่งน้ันดวยมือของตน 
แลวเค้ียว   หรือฉันเถิด   ดังน้ี   แลวสงไป. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐาน   ๓. 
           [๗๙๙]   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย  คือ  ภิกษุณี 
โกรธไมสละกรรมเพราะถูกสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน                     
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           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี     
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาล ี
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุจัณฑกาลี    โกรธ    ขัดใจ    กลาวอยางนี้วา 
ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา    ขอบอกคืนพระธรรม    ขอบอกคืนพระสงฆ 
ขอบอกคืนสิกขา. 
           มีบัญญัติ ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖    สิกขาบทน้ี    เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
           [๘๐๐]   ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น     เปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงบญัญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย  คือ  ภิกษุณี 
ถูกตัดสินใหแหงอธิกรณเรื่องหน่ึง   โกรธ  ไมสละกรรมเพราะถูกสวดสมนุภาสน 
ครบ  ๒  จบ ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ  พระนครสาวัตถี 
           ถ.   ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาล ี
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.   เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลีถูกตัดสนิใหแพอธิกรณเรื่องหน่ึง 
โกรธ  ขัดใจ   กลาวอยางนี้วา  พวกภิกษุณีถึงความพอใจดวย  ถึงความขัดเคือง 
ดวย   ถึงความหลงดวย   ถึงความกลัวดวย. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).            
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           [๙๐๑]  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย  คือ  ภิกษุณี 
ทั้งหลายคลุกคลีกัน  ไมสละกรรมเพราะถูกสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ทีไ่หน 
          ตอบวา  ทรงบัญญติั  ณ พระนครสาวัตถี 
          ถ.  ทรงปรารภใคร                       
          ต.  ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป 
          ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
          ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปอยูคลุกคลีกัน. 
          มีบัญญัติ  ๑    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    สกิขาบทน้ี   เกิดดวย 
สมุฏฐานอันหนึ่ง   (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). 
           [๘๐๒]  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส  เพราะปจจัย  คือ  ภิกษุณี 
สงไปดวยส่ังวา   แมเจาท้ังหลาย   ขอทานท้ังหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด   อยาอยู 
ตางหากกันเลย  ไมสละกรรมเพราะถูกสวดสมนุภาสนครบ  ๓  ณ ที่ไหน 
           ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี 
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาสงภิกษุณีไป   ดวยส่ังวา    แมเจา 
ทั้งหลาย   ขอทานท้ังหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด    อยาอยูตางหากกันเลย. 
           มีบัญญัติ  ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  สิกขาบทน้ีเกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง  (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท). . .  
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           [๘๐๓)  ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูเห็น    เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ  เพราะปจจัย  คือ  ขอ 
นมสมมาฉัน  ณ ที่ไหน   
           ต.  ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถ ี
           ถ.  ทรงปรารภใคร 
           ต.  ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย 
           ถ.   เพราะเรื่องอะไร 
           ต.  เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอนมสมมาฉัน. 
           มีบัญญัติ ๑  อนุบญัญัติ  ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  สิกขาบทน้ี 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๔ คือ  บางทีเกิดแตกาย   มใิชวาจา  มิใชจิต  ๑ บางทีเกิดแต 
กายกับวาจา   มิใชจิต ๑  บางทีเกิดแตกายกับจิต  มิใชวาจา  ๑  บางทีเกิดแตกาย 
วาจา   และจิต  ๑. 
                                กัตถปญญัติวาร  ที่  ๑  จบ 
 
                                    กติอาปตติวาร  ที่   ๒  
                                              ปาราชิก  
           [๘๐๔]   ถาม   เพราะปจจัย   คือ   ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย     ภิกษุ 
 ภิกษุณีตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  เพราะปจจัย คือ  ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย  ภิกษุ   ภิกษุณี 
ตองอาบัติ  ๕  ตัว ภิกษุณีกําหนัดยินดีการจับตองอวัยวะใตรากขวัญลงมา  เหนือ 
หัวเขาข้ึนไป  ของบุรุษบุคคลผูกําหนัด  ตองอาบัติปาราชิก ๑  ภิกษุถูกตองกาย  
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ดวยกาย   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑  เอากายถูกตองของเน่ืองดวยกาย  ตองอาบัติ 
ถุลลัจจัย ๑  เอาของเนื่องดวยกาย  ถูกตองของเน่ืองดวยกาย  ตองอาบัติทุกกฏ ๑ 
เปนปาจิตตียในเพราะจ้ีดวยน้ิวมือ  ๑.   
           เพราะปจจัย  คือ  ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย  ภิกษุ  ภิกษุณีตองอาบัติ 
๕ เหลาน้ี. 
           [๘๐๕]  ถามวา  เพราะปจจัย  คือ  ปกปดโทษ  ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  เพราะปจจัย  คือ  ปกปดโทษ   ตองอาบัติ ๔  คือ  ภิกษุณี 
ผูรูอยูวา ภิกษุณีตองธรรมมีโทษถึงปาราชิก  ๑  สงสัยปกปดตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ 
ภิกษุปกปดอาบัติสังฆาทิเสส  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑ ปกปดอาจารวิบัติตองอาบัติ 
ทุกกฏ ๑. 
           เพราะปจจัย  คือ  ปดโทษ  ตองอาบัติ ๔  เหลาน้ี. 
           [๘๐๖]   ถามวา  เพราะปจจัย  คือไมสละกรรม  เพราะสวดสมนุภาสน 
ครบ ๓ จบ  ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  เพราะปจจัย  คือ  ไมสละกรรม  เพราะสวดสมนุภาสนครบ  ๓ 
จบ  ตองอาบต  ๕  คือ  ภิกษุณีประพฤติตามภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร   ไมสละกรรม 
เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ  จบญัตติเปนทุกกฏ  ๑  จบกรรมวาจาสองครั้ง 
เปนถุลลัจจัย  ๑   จบกรรมวาจาครั้งสุด  ตองอาบัติปาราชิก ๑  ภิกษุณีประพฤติ 
ตามภิกษุผูทําลาย   ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ   ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๑  ไมสละทฏิฐิลามก  เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓  จบ  ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย ๑.  
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           เพราะปจจัย  คือ  ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ  ๓  จบ  ตอง   
อาบัติ ๕  เหลาน้ี.  
           [๘๐๗]   ถามวา   เพราะปจจัย   คือ   ยังวัตถุที่  ๘   ใหเต็มตองอาบัติ 
เทาไร 
           ตอบวา  เพราะปจจัย   คือ  ยังวัตถุที่  ๘  ใหเต็ม  ตองอาบัติ  ๓  คือ 
ภิกษุณีอันบุรุษสั่งวา  จงมาสูที่ชื่อน้ี   แลวเดินไป   ตองอาบัติทุกกฎ  ๑  เมื่อกาว 
เขาสูหัตถบาสของบุรุษตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑  ยังวัตถุที่  ๘   ใหเต็ม   ตองอาบัติ 
ปาราชิก ๑.                                                                   
           เพราะปจจัย   คือ   ยังวัตถุที่  ๘   ใหเต็ม     ตองอาบัติ  ๓  เหลาน้ี. 
                                         ปาราชิก  จบ 
 
                                          สังฆาทิเสส  
           [๘๐๘]   เพราะปจจัย  คือภิกษุณีกลาวใหราย   กอคดี  ตองอาบัติ  ๓ 
คือบอกแกคนเดียว  ตองอาบัติทุกกฎ  ๑  บอกแกคนท่ีสอง  ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑ 
คดีถึงท่ีสุด  ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 
           [๘๐๙]  เพราะปจจัย   คือ     รับหญิงโจรใหบวช   ตองอาบัติ  ๓  คือ 
จบญัตติ  เปนทุกกฏ  ๑  จบกรรมวาจาสองครั้ง  เปนถุลลัจจัย   ๑  จบกรรมวาจา 
ครั้งสุด  ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๑. 
           [๘๑๐]  เพราะปจจัย  คือ   ภิกษุณีผูเดียว    ไปสูละแวกบาน    ตอง 
อาบัติ ๓  คือ  เดินไป  ตองอาบัติทุกกฏ  ๑   เดินลวงที่ลอมไปกาวหน่ึง   ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย ๑   เดินลวงที่ลอมไป  ๒ กาว  ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.  
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           [๘๑๑]  เพราะปจจัย  คือ   ไมบอกกลาวการกสงฆ    ไมรูฉันทะของ 
คณะรับภิกษุณี    ซึ่งสงฆพรอมเพรียงกันยกจากหมูแลวตามธรรม      ตามวินัย   
ตามสัตถุศาสนใหเขาหมู  ตองอาบัติ ๓ คือ  จบญตัติ  เปนทุกกฏ ๑   จบกรรม- 
วาจาสองครั้ง   เปนถลุลจัจัย ๑  จบกรรมวาจาครั้งสุด  ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 
           [๘๑๒]  เพราะปจจัย  คือ  ภิกษุณีพอใจรับของเค้ียวก็ดี  ของฉันก็ดี 
จากมือของบุรุษบุคคลผูพอใจดวยมือของตนแลวฉัน    ตองอาบัติ ๓  คือ    รบั 
ประเคนดวยมุงจักเค้ียวจักฉัน    ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑    ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
ทุก ๆ คํากลนื ๑  รับประเคนนํ้าและไมชําระฟน   ตองอาบัติทุกกฏ ๑. 
           [๘๑๓]  เพราะปจจัย  คือ  ภิกษุณีกลาววา   แมเจา   บุรษุบุคคลน้ัน 
มีความพอใจก็ดี   ไมมีความพอใจก็ดี    จักทําอะไรแกแมเจาได     เพราะแมเจา 
ไมมีความพอใจ   เชญิเถดิเจาขา   บุรษุบุคคลน้ัน   จะถวายส่ิงใด  เปนของเค้ียว 
หรือของฉันก็ดี    แกแมเจา    ขอแมเจาจงรับประเคนของสิ่งน้ันดวยมือของตน 
แลวเค้ียว   หรือฉันเถิดดังนี้แลวสงไป   ตองอาบัติ  ๓   คือ   รับประเคนดวยมุง 
จักเค้ียว จักฉัน  ตามคําของ  ภิกษุณีนั้น  ตองอาบัติทุกกฏ  ๑  ตองอาบัติถุลลัจจัย 
ทุก ๆ  คํากลนื ๑  ฉันเสรจ็ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.                  
           [๘๑๔]  เพราะปจจัย  คือ  ภิกษุณีโกรธ ไมสละกรรม  เพราะถูกสวด 
สมมุภาสนครบ ๓ จบ  ตองอาบัติ ๓  คือ  จบญัตติ  เปนทุกกฏ  ๑  จบกรรม- 
วาจาสองครั้ง   เปนถลุลจัจัย ๑  จบกรรมวาจาครั้งสุด  ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑. 
           [๘๑๕]   เพราะปจจัย  คือ   ภิกษุณีถูกตัดสินใหแพอธิกรณเรื่องหน่ึง 
โกรธไมสละกรรม  เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ  ตองอาบัติ ๓ คือ   จบ 
ญัตติ   เปนทกุกฏ ๑   จบกรรมวาจาสองครั้ง   เปนถุลลัจจัย  ๑   จบกรรมวาจา 
ครั้งสุด   ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.  
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           [๘๑๖]  เพราะปจจัย   คือภิกษุณีทั้งหลายคลุกคลีกัน    ไมสละกรรม    
เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเปนทุกกฏ ๑  จบ 
กรรมวาจาสองครั้ง      เปนถุลลัจจัย ๑     จบกรรมวาจาครั้งสุด    ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๑. 
           [๘๑๗]   เพราะปจจัย    คือ    ภิกษุณีสงภิกษุณีไปดวยส่ังวา    แมเจา 
ทั้งหลาย    ขอทานจงอยูคลุกคลีกันเถิด   อยาอยูตางหากกันเลย   ไมสละกรรม 
เพราะสวดสมนุภาสน ครบ ๓ จบ  ตองอาบัติ ๓ คือ  จบญัตติเปนทุกกฏ ๑  จบ 
กรรมวาจาสองครั้ง     เปนถุลลัจจัย ๑      จบกรรมวาจาครั้งสุด      ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๑. 
                                           สังฆาทิเสส  จบ 
 
           [๘๑๘]   ถามวา   เพราะปจจัย  คือ   ขอนมสมฉัน   ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  เพราะปจจัย    คือ    ขอนมสมมาฉัน   ตองอาบัติ ๒    คือ 
รับประเคนดวยมุงจักฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ ๑   ตองอาบัติปาฎิเทสนียะ   ทุก ๆ 
คํากลืน ๑ 
           เพราะปจจัย  คือ  ขอนมสมมาฉัน   ตองอาบัติ ๒ เหลาน้ี. 
                                     กติอาปตติวาร  ที ่ ๒ จบ 
 
                                            วิปตติวาร  ที่  ๓  
           [๘๑๙]   ถามวา   เพราะปจจัย    คือ    การยินดีการเคลาคลึงดวยกาย 
อาบัติทั้งหลายจัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ ๔ 
           ตอบวา   เพราะปจจัย   คือ  ยนิดีการเคลาคลึงดวยกาย  อาบัติทั้งหลาย 
จัดเปนวิบัติ ๒  บรรดาวบิัติ  ๔  คือบางทีเปนศีลวิบัติ  บางทีเปนอาจารวิบัติ. . .  
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           ถามวา  เพราะปจจัย  คือ  ขอนมสมมาฉัน  อาบัติทั้งหลาย  จัดเปน   
วิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ ๔ 
           ตอบวา   เพราะปจจัย   คือ   ขอนมสมมาฉันอาบัติทั้งหลาย   จัดเปน 
วิบัติอยางหน่ึง  คือ  อาจารวิบัติ   บรรดาวิบัติ  ๔. 
                               วิปตติวาร  ที่  ๓  จบ 
 
                                   สังคหวาร  ที ่ ๔  
           [๘๒๐]   ถามวา   เพราะปจจัย  คือ  ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย  อาบัติ 
สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร   บรรดากองอาบัติ  ๗ 
           ตอบวา   เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย อาบัติสงเคราะห 
ดวยกองอาบัติ ๕   บรรดาอาบัติ ๗ กอง    คือ    บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก 
บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส   บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย    บางทีดวยกอง 
อาบัติปาจิตตีย  บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ. . . 
           ถามวา   เพราะปจจัย   คือ   ขอนมสมมาฉัน   อาบัติสงเคราะหดวยกอง 
อาบัติเทาไร   บรรดากองอาบัติ  ๗ 
           ตอบวา  เพราะปจจัย   คือ   ขอนมสมมาฉัน    อาบัติสงเคราะหดวย 
กองอาบัติ  ๒    บรรดากองอาบัติ  ๗    คือ   บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ 
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ. 
                                      สงัคหวารท่ี  ๔  จบ  
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                                    สมุฏฐานวารที่  ๕    
           [๘๒๑]   ถามวา   เพราะปจจัย  คือ  ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย  อาบัติ  
เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ 
           ตอบวา   เพราะปจจัย    คือ    ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย     อาบัติเกิด 
ดวยสมุฏฐานอันหน่ึง     บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    คือ   บางทีเกิดแตกาย 
กับจิต  มิใชวาจา. . . 
           ถามวา  เพราะปจจัย  คือ   ขอนมสมมาฉัน   อาบัติเกิดดวยสมุฏฐาน 
เทาไร   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖                    
           ตอบวา  เพราะปจจัย  คือ  ขอนมสมมาฉัน  อาบัติเกิดดวยสมุฏฐาน  ๔ 
บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๑   คือ   บางทีเกิดแตกาย  มิใชวาจา  มิใชจิต  บางที 
เกิดแตกายกับวาจา   มิใชจิต   บางทีเกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา   บางทีเกิดแต 
กายวาจา   และจิต. 
                                    สมุฏฐานวารท่ี  ๕  จบ 
 
                                         อธิกรณวารท่ี  ๖  
           [๘๒๒]   ถามวา   เพราะปจจัย  คือ  ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย  อาบัติ 
จัดเปนอธิกรณไหน  บรรดาอธิกรณ ๔ 
           ตอบวา   เพราะปจจัย   คือ   ยนิดีการเคลาคลึงดวยกาย   อาบัติจัดเปน 
อาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ ๔. . .                             
           ถามวา  เพราะปจจัย  คือ  ขอนมสมมาฉัน  อาบัติจัดเปนอธิกรณไหน 
บรรดาอธิกรณ  ๔  
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           ตอบวา   เพราะปจจัย   คือ  ขอนมสมมาฉัน    อาบัติจัดเปนอาปตตา-   
อธิกรณ  บรรดาอธิกรณ ๔. 
                                   อธิกรณวารที่  ๖  จบ  
 
                                        สมถวารที่  ๗  
           [๘๒๓]   ถามวา   เพราะปจจัย  คือ  ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย  อาบัติ 
ยอมระงับดวยสมถะเทาไร   บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา   เพราะปจจัย    คือ    ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย    อาบัติยอม 
ระงับดวยสมถะ  ๓    บรรดาสมถะ  ๗  คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑    ดวย 
ปฏิญญาตกรณะ ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. . . 
           ถามวา  เพราะปจจัย  คือ  ขอนมสมมาฉัน  อาบัติยอมระงับดวยสมถะ 
เทาไร  บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา  เพราะปจจัย   คือ   ขอนมสมมาฉัน    อาบัติยอมระงับดวย 
สมถะ  ๓ บรรดาสมถะ ๗  คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑  ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ 
บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ  ๑. 
                                      สมถวารท่ี  ๗  จบ 
 
                                       สมุจจัยวารที่  ๘  
           [๘๒๔]    ถามวา   เพราะปจจัย  คือ  ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย   ภิกษุ 
ภิกษุณีตองอาบัติเทาไร  
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           ตอบวา  เพราะปจจัย  คือ  ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย  ภิกษุ  ภิกษุณี   
ตองอาบัติ  ๕    คือ    ภิกษุณีผูกําหนัดยินดีการจับตองอวัยวะใตรากขวัญลงมา 
เหนือหัวเขาข้ึนไป   ของบุรุษบุคคลผูกําหนัด    ตองอาบัติปาราชิก ๑  ภิกษุถูก 
ตองกายดวยกาย     ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๑     เอากายถูกตองของเน่ืองดวยกาย 
ตองอาบัติถุลลัจจัย  ๑     เอาของเนื่องดวยกายถูกตองของเนื่องดวยกาย      ตอง 
อาบัติทุกกฏ  ๑ เปนปาจิตตีย  ในเพราะจ้ีดวยน้ิวมือ  ๑ 
           เพราะปจจัย   คือ  ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย   ภิกษุ   ภิกษุณี   ตอง 
อาบัติ ๕ เหลาน้ี . 
           ถ.  อาบัติเหลาน้ัน  จัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ ๔ 
           สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร   บรรดากองอาบัติ  ๗ 
           เกิดข้ึนดวยสมุฏฐานเทาไร   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ 
           เปนอธิกรณอะไร  บรรดาอธิกรณ ๔ 
           ระงับดวยสมถะเทาไร   บรรดาสมถะ ๗ 
           ต.  อาบัติเหลาน้ัน   จัดเปนวิบัติ ๒  บรรดาวิบัติ ๔  คือ  บางทีเปน 
ศีลวิบัติ  บางทีเปนอาจารวิบัติ  สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๕  บรรดากองอาบัติ ๗ 
คือ   บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก   บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส    บางทีดวย 
กองอาบัติถุลลัจจัย  บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย  บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ 
           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  คือ   เกิดแต 
กายกับจิต มิใชวาจา  เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ  ๔ ระงับดวยสมถะ ๓ 
บรรดาสมถะ ๗  คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑  ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑   บางที 
ดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.  
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           [๘๒๕]  ถามวา  เพราะปจจัย  คือ  ขอนมสมมาฉัน  ตองอาบัติเทาไร   
           ตอบวา  เพราะปจจัย   คือ   ขอนมสมมาฉัน    ตองอาบัติ  ๒  คือ  รับ 
ประเคนดวยมุงจักฉัน    ตองอาบัติทุกกฏ   ๑   ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  ทุก ๆ 
คํากลืน                                                               
           เพราะปจจัย  คือ   ขอนมสมมาฉัน  ตองอาบัติ ๒ เหลาน้ี . 
           ถ.   อาบัติเหลาน้ัน   จัดเปนวิบัติเทาไร   บรรดาวิบัติ  ๔    สงเคราะห 
ดวยกองอาบัติเทาไร    บรรดากองอาบัติ ๗   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร    บรรดา 
สมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   เปนอธิกรณอะไร    บรรดาอธิกรณ  ๓  ระงับดวยสมถะ 
เทาไร   บรรดาสมถะ ๗                                                      
           ต.   อาบัติเหลาน้ัน     จัดเปนวิบัติอยางหน่ึง     บรรดาวิบัติ   ๔     คือ 
อาจารวิบัติ   สงเคราะหดวยกองวิบัติ  ๒   บรรดากองอาบัติ  ๗  คือ   บางทีดวย 
กองอาบัติปาฏิเทสนียะ   บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ 
           เกิดดวยสมุฏฐาน ๔    บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖   คือ   บางทีเกิด 
แตกาย   มิใชวาจา   มิใชจิต   บางทีเกิดแตกายกับวาจา   มิใชจิต   บางทีเกิดแต 
กายกับจิต  มิใชวาจา  บางทีเกิดแตกายวาจาและจิต  เปนอาปตตาธิกรณ  บรรดา 
อธิกรณ  ๔  ระงับดวยสมถะ ๓  บรรดาสมถะ ๗  คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑ 
ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ  ๑. 
                                          สมุจจยวารท่ี  ๘  จบ 
                                            ปจจัยวาร  ๘   จบ 
                                  ภิกขุนีวิภังค  ๑๖  มหาวาร  จบ  
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                                 ปญจมสมันตปาสาทิกา    
                                       ปริวารวัณณนา  
                             วินัยใด  อันพระเถระทั้งหลายจัดเขา 
                   หมวดโดยชื่อวา     บริวาร     เปนลําดับแหง 
                   ขันธกะทั้งหลาย        ในศาสนาของพระผูมี 
                   พระภาคเจาผูมีบริวารสะอาด     มีกองธรรม 
                   เปนพระสรีระ,  บัดน้ีขาพเจาจักละนัยอันมา 
                   แลวในหนหลังเสีย   จักทําการพรรณนาเนื้อ 
                   ความท่ีไดต้ืนแหงวินัยท่ีชื่อวา  บริวารน้ัน. 
                      [ใสฬสมหาวารวัณณนาในอุภโตวิภังค ] 
           เนื้อความสังเขปแหงปุจฉา     ที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา     ยนฺเตน 
ภควตา  ฯ เป ฯ  ปฺตฺต  ในคัมภีรบริวารน้ัน   พึงทราบดังตอไปนี้กอน-  
           พระผูมีพระภาคเจาน้ันพระองคใด  ผูอันพระธรรมเสนาบดีประดิษฐาน 
ไวแลวซ่ึงอัญชล ี   อันกาํลังแหงความเคารพและนับถือมากในพระสัทธรรมเชิด 
ข้ึนแลว   เหนือเศียรเกลา    ทลูวิงวอนแลว    จึงทรงแตงต้ังวินัยบัญญัติ   อาศัย 
อํานาจประโยชน  ๑๐ ประการ  เพ่ือความต้ังอยูยืนนานของพระศาสนา.  พระผูมี 
พระภาคเจาพระองคนั้น  ผูรูกาลท่ีบัญญัติสิกขาบทน้ัน  ๆ ผูเห็นอํานาจประโยชน 
๑๐ ประการแหงสิกขาบทบัญญัตินั้น ๆ อีกอยางหน่ึง  ผูรูดวยญาณทั้งหลาย  ม ี
ปุพเพนิวาสญาณเปนตน    ผูเห็นดวยทิพยจักษุ    ผูรูดวยวิชชา ๓    หรือดวย 
อภิญญา ๖    ผูเห็นดวยสมันตจักษุ    อันหาสิ่งใดขัดขวางมิไดในธรรมท้ังปวง  
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ผูรูดวยปญญา    ซึ่งสามารถรูธรรมท้ังมวล    ผูเห็นแมซึ่งรูปทั้งหลาย    ที่อยูใน    
ภายนอกฝาเปนตน   ซึ่งลวงวิสัยจักษุแหงสัตวทั้งปวง   ดวยมังสจักษุอันผองใส 
ยิ่งนัก  ผูรูดวยปญญาเครื่องแทงตลอด  มีสมาธิเปนปทัฏฐาน  ยังประโยชนตน 
ใหสําเร็จ   ผูเห็นดวยเทศนาปญญา   มีกรุณาเปนปทัฏฐาน   ยงัประโยชนผูอ่ืน 
ใหสําเร็จ   ผูเปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ  ทรงบัญญัติปฐมปาราชิกใดไว 
ปฐมปาราชิกนั้น    ทรงบญัญัติที่ไหน ?  ทรงปรารภใคร   จึงบัญญัติ  ?  ทรง 
บัญญัติ     เพราะเรื่องอะไร  ?    ในปฐมปาราชิกนั้น     มีบัญญติัหรือ ?  ฯลฯ 
ปฐมปาราชิกนั้น   ใครนํามาแลว  ? 
           แตคําวา  ยนฺเตน  ภควตา   ชานตา  ปสฺสตา  อรหตา  สมฺมา- 
สมฺพุทฺเธน  ปม  ปารางชก  นี ้   เปนแตเพียงคําขยายของบทตน  ที่มาแลว 
ในปุจฉาอยางเดียว   ในวาระคําถามและคําตอบเทาน้ัน.                     
           ก็แลในวาระคําถามและคําตอบนี้    พึงถามแลวตอบทีละบท ๆ   แมอีก 
เทียว    โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา    ถามวา    ปฐมปาราชิกทรงบญัญัติที่ไหน  ? 
ตอบวา  ทรงบัญญัติที่กรุงเวสาลี    ทรงปรารภใคร ?    ทรงปรารภพระสุทินน 
กลันทบุตร. 
           ขอวา  เอกา   ปฺตฺติ  มีความวา  บัญญติที่วา  ก็ภิกษุใดพึงเสพ 
เมถุนธรรม  ภิกษุนั้น  เปนปาราชิก  หาสังวาสมิได   นี้เปนบัญญัติอันหน่ึง. 
           ขอวา เทฺว  อนุปฺตฺติโย  มีความวา อนุบัญญัติ ๒ นี ้ ที่พระผูมี 
พระภาคเจาตรัส  ดวยอํานาจแหงเรื่องนางลิงวา  อนฺตมโส   ติรจฺฉานคตายป 
และเรื่องภิกษุวัชชีบุตรวา  สิกฺข  อปจจฺกฺขาย. 
           ปุจฉาน้ีวา  ในปฐมปาราชิกนั้น  มีบัญญัติหรือ  ?  มีอนุบัญญัติหรอื  ? 
มีอนุปนนบัญญัติหรือ ?   เปนอันวิสัชนาแลว ๒ สวน  ดวยคํามีประมาณเทาน้ี 
ก็แลเพ่ือวิสัชนาสวนท่ี  ๓  ทานจึงกลาววา   ในปฐมปาราชิกนั้น  ไมมีอนุปนน-  
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บัญญัติ.  จริงอยู  ที่ชื่อวาอนุปนนบัญญติันี้   ไดแก ขอท่ีทรงบัญญัติในเมื่อโทษ  
ยังไมเกิดข้ึน    อนุปนนบัญญัตินั้นไมมี   นอกจากท่ีมาดวยอํานาจครุธรรม  ๘ 
ของภิกษุณีทั้งหลายเทานั้น  เพราะฉะน้ัน  ทานจึงกลาววา   ในปฐมปาราชิกนั้น 
ไมมีอนุปนนบัญญัติ. 
           ขอวา  สพฺพตฺถ  ปฺตฺติ  นั้น  ไดแก  บญัญัติในที่ทั้งปวง  ทั้ง 
ในมัชฌิมประเทศ  ทั้งในปจจันตชนบทท้ังหลาย. 
           จริงอยู  ๔ สิกขาบทน้ี   คือ  อุปสมบทดวยคณะมีพระวินัยธรเปนที่  ๕, 
รองเทาต้ังแต ๔ ชั้นข้ึนไป,    การอาบนํ้าเปนนิตย,    เครื่องลาดคือหนัง   ทรง 
บัญญัติเฉพาะในมัชฌิมประเทศเทาน้ัน,   เปนอาบัติ    เพราะสิกขาบทเหลานั้น 
ในมัชฌิมประเทศน้ีเทาน้ัน    ในปจจันตชนบททั้งหลาย    หาเปนอาบัติไม. 
สิกขาบทท่ีเหลือท้ังหมดทีเดียว  ชื่อวา สัพพัตถบัญญัติ. 
           ขอวา   สาธารณปฺตฺติ  นั้น      ไดแก   พระบัญญัติทีท่ั่วถึงแก 
ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย. 
           จริงอยู    สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติเฉพาะแกภิกษุลวน   หรือภิกษุณีลวน 
เปนอสาธารณบัญญัติ.  สวนสิกขาบทท่ีวา  ยา  ปน  ภิกขฺุนี  ฉนทฺโส  เมถุน 
ธมฺม  ปฏิเสเวยฺย  อนฺตมโส  ติรจฺฉานคเตป  ปาราชิกา  โหติ  อสวาสา 
นี้   พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภภิกษุทั้งหลาย    บญัญัติแลว    แมแกภิกษุณี 
ทั้งหลาย     ในเม่ือเรื่องเกิดข้ึนแลว     จริงอยู     เพียงแตเรื่องเทียบเคียงเทาน้ัน 
ของภิกษุณีทั้งหลายเหลานั้นไมมี.  แตสิกขาบทมี  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา 
ปฐมปาราชิกเปนสาธารณบัญญัติ. 
           แมในอุภโตบัญญติั  ก็มีนัยเหมือนกัน.    จริงอยู    ในอุภโตบัญญัตินี ้
ตางกันแตเพียงพยัญชนะเทาน้ัน.  ปฐมปาราชิก  จัดเปนสาธารณบัญญัติ  เพราะ  
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เปนสิกขาบทที่ทั่วถึงท้ังแกภิกษุทั้งหลาย  ทั้งแกภิกษุณีทั้งหลาย  จัดเปนอุภโต-    
บัญญัติ  เพราะเปนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแกภิกษุและภิกษุณีทั้ง ๒ ฝาย ฉะน้ีแล. 
สวนในใจความ  ไมมีความตางกันเลย. 
           บทวา  นิทาโนคธ  มีความวา  ชือ่วาหยั่งลงในนิทาน  คือ  นับเขา 
ในนิทาน  เพราะอาบัติทั้งปวงนับเขาในนิทานุทเทสน้ีวา  ยสฺส  สิยา อาปตฺติ, 
โส  อาวิกเรยยฺ.                                                                       
           สองบทวา  ทุติเยน  อุทฺเทเสน   มีความวา   ปฐมปาราชิกนี้หยั่งลง 
ในนิทาน  คือ  แมนับเนื่องในนิทานก็จริง    แตยอมไมมาสูอุเทศ   โดยอุเทศ 
ที่ ๒ เทาน้ัน  ดังนี้วา ตตฺรีเม  จตฺตาโร   ปาราชิกา  ธมฺมา  เปนอาทิ. 
           สองบทวา  จตุนฺน   วิปตฺตีน  ไดแก  บรรดาวิบัติทั้งหลายมีศีลวิบัติ  
เปนตน. 
           จริงอยู    อาบัติ ๒ กองตน     ชือ่วาศีลวิบัติ.  ๕  กองที่เหลือ    ชื่อวา 
อาจารวิบัติ,  มิจฉาทิฏฐิและอันตคาหิกทิฏฐิ ชื่อวาทิฏฐิวิบัติ  สกิขาบท  ๖  ที่ 
ทรงบัญญัติเพราะอาชีวะเปนเหตุ    ชือ่วาอาชีววิบัติ.    บรรดาวิบัติ ๔ เหลาน้ี 
ปาราชิกนี้   จัดเปนศีลวิบัติ   ดวยประการฉะนี้.                                  
           ขอวา  เอเกน  สมุฏาเนน  มีความวา   ปฐมปาราชิกนี้   เกิดข้ึน 
ดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  มีองค ๒  (คือกายกับจิต). 
           จริงอยู   ในองค ๒ นี้    จิตเปนองค,  แตภิกษุยอมตองอาบัติดวยกาย. 
ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา   ยอมเกิดข้ึนแตกายและจิต. 
           ขอวา  ทฺวีหิ  สมเถหิ   มีความวา   ภิกษุผูถูกถามอยูพรอมหนากัน 
วา  ทานเปนผูตองหรือ  ?   จึงปฏิญญาวา   จริง  ขาพเจาเปนผูตองแลว.  ความ 
บาดหมาง     ความทะเลาะ    และความแกงแยง     เปนอันสงบในทันทีนั้นเอง,  
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ทั้งอุโบสถหรือปวารณา    ยอมเปนกรรมอันสงฆอาจกําจัดบุคคลนั้นเสียแลว    
กระทําได;  เพราะเหตุนั้น  อธิกรณนั้นจึงระงับดวยสมถะ ๒ คือ  สัมมุขาวินัย 
๑   ปฏิญญาตกรณะ ๑.   และอุปทวะบางอยาง   ยอมไมมี    เพราะปจจัยคือการ 
กําจัดบุคคลน้ัน.                                                                    
           สวนคําใดท่ีทานกลาวไว  ในปญญัติวัคคถัดไปวา  กตเมน  สมเถน 
สมฺมติ   คํานั้น  ทานกลาวหมายเอาเนื้อความน้ีวา  อนาบัติอันภิกษุไมอาจเพ่ือ 
ใหหยั่งลงสูสมถะแลวกระทําได. 
           ขอวา  ปฺตฺติ  วนิโย   มีความวา   บัญญติัมีมาติกาท่ีตรัสไวโดย 
นัยมีคําวา  โย   ปน  ภกิฺข ุ  เปนอาทิ  เปนวินัย. 
           บทภาชนะ  เรียกวา  วิกัตติ  คําวา วิภัตติ นั่น    เปนชื่อแหงวิภังค. 
           ความละเมิด   ชื่อวา   ความไมสังวร.   ความไมละเมิด   ชื่อวา   สังวร. 
           ขอวา    เยส    วตฺตติ    มีความวา     วินัยปฎกและอรรถกถา     ของ 
พระมหาเถระเหลาใด   เปนคุณแคลวคลองทั้งหมด. 
           ขอวา   เต    ธาเรนฺติ   มีความวา  พระมหาเถระเหลาน้ัน   ยอมทรง 
ไวซึ่งปฐมปาราชิกนั่นทั้งโดยบาลี  ทั้งโดยอรรถกถา. 
           จริงอยู     เนื้อความแหงปฐมปาราชิกนั่น    อันบุคคลผูไมรูวินัยปฎก 
ทั้งหมด  ไมอาจทราบได.                                             
           ขอวา  เกนาภฏ  มคีวามวา  ปฐมปาราชิกนี้   ใครนํามาดวยอํานาจ 
บาลี   และดวยอํานาจอรรถกา  ตลอดกาลจนทุกวันนี้  ?   
           ขอ   ปรมฺปราภฏ   มีความวา   อันพระมหาเถระทั้งหลายนํามาดวย   
สืบลําดับกัน.  
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          ปฐมปาราชิกนี้   อันพระมหาเถระทั้งหลายนํามาดวยสืบลําดับกันอันใด, 
บัดนี้   เพ่ือแสดงกิริยาที่สืบลําดับกันอันนั้น     พระมหาเถระท้ังหลายครั้งโบราณ   
จึงต้ังคาถาไวโดยนัยมีคําวา    อุปาล ิ  ทาสโก   เจว    เปนอาทิ.    ในคาถา 
เหลาน้ัน  คําใดอันขาพเจาพึงกลาว,  คําน้ัน  ขาพเจาไดกลาวแลว   ในนิทาน 
วัณณนานั่นแล. 
           แมในปุจฉาวิสัชนาทั้งหลาย   มีทุติยปาราชิกเปนตน  พึงทราบวินิจฉัย 
โดยนัยนี้   ฉะน้ีแล. 
                     ปญญัตติวารวัณณนา  ในมหาวิภังค  จบ 
 
                                      [วาดวยวารตาง ๆ] 
           ถัดจากน้ีไป  วาร ๗ เหลาน้ี   คือ  กตาปตติวาร   มีประเภทเปนตนวา 
ภิกษุเสพเมถุนธรรมตองอาบัติเทาไร ?  วิปตติวาร  มีประเภทเปนตนวา  อาบัติ 
ของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม     ยอมจัดเปนวิบัติเทาไร     แหงวิบัติ  ๔   อยาง ? 
สังคหวาร    มีประเภทเปนตนวา    อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม     ทาน 
สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร   แหงกองอาบัติ  ๗ ?  สมุฏฐานวาร   มีประเภท 
เปนตนวา  อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม   ยอมเกิดข้ึน  ดวยสมุฏฐานเทาไร 
แหงสมุฏฐานอาบัติ ๖ ?  อธิกรณวาร  มีประเภทเปนตนวา   อาบัติของภิกษุผู 
เสพเมถุนธรรม  จัดเปนอธิกรณไหน  แหงอธิกรณ ๔  ?  สมถวาร มีประเภท 
เปนตนวา  อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม  ยอมระงับดวยสมถะเทาไร  แหง 
สมถะ ๗ ?  และสมุจจยวารอันเปนลําดับแหงสมถวารน้ัน  มีเนื้อความต้ืนทั้งน้ัน. 
           ถัดจากน้ันไปอีก ๘ วาร    ทานกลาวไวอยางนี้  คือ   ปญญัตติวาร ๑ 
เนื่องดวยปจจัยอีก    โดยนัยเปนตนวา     เพราะปจจัยคือการเสพเมถุนธรรม  
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ปาราชิกทรงบัญญัติที่ไหน  ณ  ดังน้ี,    ๗ วาร  มกีตาปตติวารเปนอาทิ  คลายวาร  
กอน ๆ  เนื่องดวยปจจัยนั้นเหมือนกัน.    แมวารท้ัง ๘ นั้น    ก็มีเน้ือความต้ืน   
ทั้งน้ัน. 
           วาร  ๑๖  ในมหาวิภังค  คือ  ที่มีกอน  ๘  เหลาน้ีอีก  ๘  ขาพเจาแสดง 
แลว   ดวยประการฉะน้ี.                                      
           ถัดจากวารน้ันไป  ๑๖ วาร    มาแลวแมในภิกขุนีวิภังค    โดยนัยนั้น 
เหมือนกัน  เพราะฉะนั้น    พึงทราบวาร  ๓๒  ในอุภโตวิภังคเหลาน้ีโดยนัยบาลี 
นั่นแล  ดวยประการฉะน้ี. 
           จริงอยู   ใน ๓๒  วารน้ี   คําไร ๆ ที่นับวามิไดวินิจฉัยแลวในหนหลงั 
ยอมไมมี. 
                                          โสฬสมหาวาร  วัณณนา 
                                   ในมหาวิภังคและภิกขุนีวิภังค  จบ  
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                                     ยอหัวขอสมุฏฐาน    
                             [๘๒๖]  สังขารท้ังปวงท่ีปจจัยปรุง 
                   แตง    ไมเท่ียง   เปนทุกข     เปนอนตัตา   และ 
                   บัญญัติ    คือ     พระนิพพาน      ทานวินิจฉัยวา 
                   เปนอนัตตา     เมื่อดวงจันทร  คือ  พระพุทธเจา 
                   ยังไมเกิดขึ้น     เมื่อดวงอาทิตย        คือ     พระ- 
                   พุทธเจา    ยงัไมอุทัยขึ้นมา        เพียงแตชื่อของ 
                   สกาคธรรมเหลาน้ัน   ก็ยงัไมมีใครรูจกั     พระ 
                   มหาวีรเจาท้ังหลาย    เปนผูมีพระจักษุ  ทรงทํา  
                   ทุกรกิริยามีอยางตาง   ๆ         ทรงบําเพ็ญบารมี 
                   แลวเสด็จอุบัติในโลกเปนไปกับพรหมโลก 
                   พระองคทรงแสดงพระสัทธรรม   อนัดับเสีย 
                   ซึ่งทุกข      นํามาซึ่งความสุข         พระอังคีรส 
                   ศากยมุนี          ผูอนุเคราะหแกประชาทุกถวน 
                   หนา     อุดมกวาสรรพสัตว    ดุจราชสีห   ทรง 
                   แสดงพระไตรปฎก  คือ    พระวินัย ๑     พระ- 
                   สุตตันตะ ๑     พระอภิธรรม  ๑    ซึ่งมคุีณมาก 
                   อยางน้ี       พระสัทธรรมจะเปนไปได      ผิวา 
                   พระวินัย   คือ    อุภโตวิภงัค    ขันธกะ    และ 
                   มาติกา  ที่รอยกรองดวยคัมภีรบริวาร  เหมือน  
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                   ดอกไมรอยดวยเสนดาย      ยังดํารงอยู    ใน 
                   คัมภีรบริวารนั้นแล   สมฏุฐานทานจัดไวแน    
                   นอน   ความเจือปนกัน    และนิทานอ่ืนยอม 
                   เห็นไดในพระสูตรขางหนา      เพราะฉะน้ัน 
                   ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักดวยดีใครตอธรรม   พึง 
                   ศึกษาคัมภีรบริวารเถิด  ในวันอุโบสถ  ภิกษ ุ
                   และภิกษุณียอมสวดสิกขาบท     อันพระผูม-ี 
                   พระภาคเจาทรงบัญญัติไวในวิภังคทั้ง      ๒ 
                   ขาพเจาจักกลาวสมุฏฐานตามท่ีรู     ขอทาน 
                   ทั้งหลายจงฟงขาพเจา     ปฐมปาราชิกสิกขา- 
                   บท ๑   ทุติยปาราชิกสิกขาบท  ๑    ตอแตนั้น 
                   สัญจริตสิกขาบท  ๑   สมนุภาสนิสิกขาบท ๑  
                   อติเรกจีวรสิกขาบท  ๑    เอฬกโลมสิกขาบท 
                   ทั้งหลาย ๑ ปทโสธัมมสิกขาบท ๑ ภูตาโรจน 
                   สิกขาบท  ๑  สังวิธานสิกขาบท  ๑ เถยยสัตถ- 
                   สิกขาบท ๑  เทศนาสิกขาบท ๑ โจรีวุฏฐาปน 
                   สิกขาบท  ๑      รวมกับการบวชสตรีทีม่ารดา 
                   บิดา    หรือสามีไมอนุญาต    จึงเปนสมุฏฐาน 
                   ๑๓ ในอุภโตวิภังคนี้     นยัแหงสมุฏฐาน  ๑๓ 
                   นี้   วิญูชนท้ังหลาย      คิดกันแลว     ที่คลาย 
                   คลึงกัน     ยอมปรากฏในสมุฏฐานอนัหน่ึง ๆ.  
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                                  ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน     
                             [๘๒๗]   สิกขาบทวาดวยเสพเมถุน  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยปลอยน้ําสุกกะ  ๑     สิกขาบท 
                   วาดวยเคลาคลึงกาย   ๑   อนิยตสิกขาบทท่ีหน่ึง 
                   ๑   สิกขาบทวาดวยนอนแทรกภิกษุผูเขาไปอยู 
                   กอน    ๑       สิกขาบทวาดวยฉันบิณฑบาตที่  
                   ภิกษุณีแนะใหเขาถวาย   ๑     สิกขาบทวาดวย 
                   นั่งในท่ีลับกบัภิกษุณ ี   ๑      สิกขาบทวาดวย 
                   แทรกแซงในสโภชนสกุล   ๑     สิกขาบทวา 
                   ดวยน่ังในท่ีลับ  ๒   สิกขาบท สิกขาบทวาดวย 
                   จี้ดวยน้ิวมือ   ๑       สิกขาบทวาดวยหัวเราะใน 
                   น้ํา     ๑            สิกขาบทวาดวยใหประหาร    ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยเงือดเง้ือหอกคือฝามอื   ๑ 
                   เสขิยวัตร   ๕๓   สิกขาบท      อธักขกสิกขาบท 
                   ของภิกษุณ ี    ๑      คามนัตรคมสิกขาบท   ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยภิกษุณีพอใจรับของฉันจาก 
                   มือบุรษุ ๑ สกิขาบทวาดวยยินดีทอนยางกลม  ๑ 
                   กัน     ๑    สกิขาบทวาดวยยินดีทอนยางกลม  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยยินดีชําระดวยนํ้า  ๑   สิกขาบท 
                   วาดวยภิกษุอยูจําพรรษาแลวไมหลีกไปสู 
                   จาริก    ๑     สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมไปรับ 
                   โอวาท   ๑    สกิขาบทวาดวยภิกษุณีไมติดตาม  
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                   ปวัตตินี  ๑  สิกขาบทเหลาน้ีรวม  ๗๖  สิกขาบท   
                   ทานจัดไวเปนสิกขาบทมกีายกับจิตเปน 
                   สมุฏฐาน  ทกุ  ๆ  สิกขาบทมีสมุฏฐานอันหน่ึง 
                   เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท  ฉะนั้น. 
                               ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน  จบ 
 
                                  ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน  
                             [๘๒๘]    สิกขาบทวาดวยถือเอาสิ่ง 
                   ของทานเจาของมิไดให  ๑      สิกขาบทวาดวย 
                   พรากกายมนุษย  ๑     สกิขาบทวาดวยกลาว 
                   อวดธรรมอนัยิ่งของมนุษย  ๑  สิกขาบทวา 
                   ดวยพูดเคาะดวยวาจาช่ัวหยาบ  ๑      สิกขาบท 
                   วาดวยกลาวบําเรอตนดวยกาม ๑    สกิขาบท 
                   วาดวยตามกําจัดดวยปาราชิกธรรมไมมีมูล ๑  
                   สิกขาบทวาดวยถือเอาเลศแตงอธิกรณเรื่อง 
                   อื่น  ๑  อนิยตสิกขาบทที่สอง  ๑  สิกขาบทวา 
                   ดวยใหจีวรแลวชิงเอาคืนมา  ๑    สิกขาบทวา 
                   ดวยนอมลาภของสงฆมาเพ่ือตน ๑  สิกขาบท 
                   วาดวยพูดเท็จ  ๑      สิกขาบทวาดวยดา  ๑  
                   สิกขาบทวาดวยพูดสอเสียดภิกษุ  ๑  สิกขาบท 
                   วาดวยบอกอาบัติชั่วหยาบ  ๑     สิกขาบทวา 
                   ดวยขุดแผนดิน  ๑      สิกขาบทวาดวยพราก  
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                   ภูตคาม  ๑  สิกขาบทวาดวยพูดกลบเกลื่อน ๑   
                   สิกขาบทวาดวยโพนทะนา  ๑    สกิขาบทวา 
                   ดวยฉุดคราออกจากวิหาร ๑   สิกขาบทวาดวย    
                   เอาน้ํารด  ๑    สิกขาบทวาดวยสอนภิกษุณี  
                   เพราะเห็นแกอามิส ๑   สิกขาบทวาดวยภิกษ ุ
                   ฉันเสร็จแลว  ๑      สิกขาบทวาดวยการชวน 
                   ภิกษุเขาไปบณิฑบาตในบาน  ๑  สกิขาบทวา 
                   ดวยการไมเอื้อเฟอ ๑    สิกขาบทวาดวยการ 
                   หลอกภิกษใุหกลัวผี  ๑     สิกขาบทวาดวยการ 
                   ซอนบริวาร  ๑     สิกขาบทวาดวยการแกลง 
                   พรากสัตวจากชีวิต  ๑   สกิขาบทวาดวยภิกษ ุ
                   รูอยูใชน้ํามันตัวสัตว   ๑    สิกขาบทวาดวยฟน 
                   อธิกรณเพ่ือทําใหม  ๑   สิกขาบทวาดวยบวช 
                   คนมีอายุหยอน ๒๐ ป ๑  สิกขาบทวาดวยการ 
                   อยูรวมกับภิกษุที่สงฆยกวัตร  ๑  สิกขาบทวา 
                   ดวยการสมโภคกับสามเณรท่ีถูกนาสนะ   ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยภิกษุผูอันภิกษุทั้งหลายวา 
                   กลาวโดยชอบธรรม  ๑    สิกขาบทวาดวยธรรม 
                   อันเปนไปเพ่ือความยุงย่ิง  ๑  สิกขาบทวาดวย 
                   การแกลงทําหลง  ๑  สิกขาบทวาดวยการโจท 
                   ดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล  ๑  สิกขาบท  
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                   วาดวยการแกลงกอความรําคาญ   ๑ สกิขาบท   
                   วาดวยการใหฉันทะเพ่ือกรรมท่ีเปนธรรม 
                   แลวกลับบนวา  ๑     สิกขาบทวาดวยการให 
                   จีวรแลวกลับบนวา   ๑   สกิขาบทวาดวยการ 
                   นอมลาภสงฆไปเพ่ือบุคคล  ๑     สิกขาบทวา 
                   ดวยคําวาบุรุษบุคคลนั่นจกัทําอะไรแกทาน 
                   ได    สกิขาบทวาดวยอธิษฐานอกาลจวีรเปน 
                   กาลจีวรแลวใหแจก ๑  สกิขาบทวาดวยแลก 
                   จีวรกับภิกษณุีแลวชิงคืนมา  ๑    สิกขาบทวา 
                   ดวยการยกโทษผูอื่นดวยความถือผิดเขาใจ-  
                   ผิด ๑    สิกขาบทวาดวยแชงดวยนรก  ๑ 
                   สิกขาบทที่วาภิกษุณีใดพึงทําอันตรายแกจีวร 
                   ลาภของคณะ ๑   สิกขาบทท่ีวาภิกษุณีใดพึง 
                   หามการแจกจีวรอันเปนธรรม ๑    สิกขาบท 
                   ที่วาภิกษุณีใดพึงยังสมัยจีวรกาลใหลวงไป 
                   ดวยหวังจะไดจีวรอันไมแนนอน  ๑  สิกขาบท 
                   ที่วาภิกษุณีใดพึงหามการเดาะกฐินที่เปน 
                   ธรรม  ๑  สิกขาบททวาภิกษุณีใดพึงแกลงกอ 
                   ความไมผาสุกแกภิกษุณ ี  ๑     สิกขาบทท่ีวา 
                   ภิกษุณีใดใหที่อยูแลว  ไมพอใจฉุดคราภิกษุณี  
                   ออก ๑  สกิขาบทท่ีวาภิกษุณีใดดาหรอืกลาว  
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                   ขูภิกษ ุ ๑  สกิขาบทที่วาภิกษุณีใดดุรายกลาว   
                   ขูคณะ ๑   สกิขาบทที่วาภิกษุณีใดหวงสกุล ๑  
                   สิกขาบทที่วาดวยการบวชสตรีมีครรภ  ๑ 
                   สิกขาบทที่วาดวยการบวชสตรีแมลูกออน ๑ 
                   สิกขาบทที่วาภิกษุณีใดบวชสิกขมานาผูยังไม 
                   ไดศึกษาในธรรม  ๖  ครบ ๒ ป  ๑  สิกขาบท 
                   ที่วาภิกษุณีใดบวชสิกขมานาผูศึกษาเสร็จใน 
                   ธรรม ๖ ครบ ๒ ป  แตสงฆยังไมไดสมมติ  ๑ 
                   สิกขาบทที่วาดวยการบวชสตรีคฤหัสถ  ๓ 
                   สิกขาบท  สกิขาบทที่วาดวยการบวชเด็กหญิง 
                   รวม ๓ สกิขาบท   สิกขาบทวาดวยภิกษุณีม ี
                   พรรษาหยอน ๑๒ ใหอุปสมบท ๑  สิกขาบท 
                   วาดวยภิกษุณีมีพรรษาครบ   ๑๒  แลว    แต 
                   สงฆยังไมไดสมมติใหอุปสมบท  ๑ สิกขาบท 
                   วาดวยภิกษุณีอันภิกษุณทีั้งหลายอยาเพอกอน 
                   ทานอยายังสิกขมานาใหอปุสมบท ๑   สิกขา- 
                   บทวาดวยภิกษุณียังสิกขมานาผูมีใจรายยัง 
                   ชายใหระทมโศกใหอุปสมบท  ๑  สกิขาบทวา 
                   ดวยใหอุปสมบทดวยมอบฉันทะท่ีคางคราว  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยใหอุปสมบททุก ๆ  ป ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยใหสิกขมานาบวชปละ  ๒  รูป  
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                   ๑    สิกขาบทเหลาน้ีรวม  ๗๐ สิกขาบท  จัด   
                   เปนสมุฏฐาน ๓  คือ  เกิดแตกายกับจิต  มใิช 
                   วาจา แตวาจากับจิต มิใชกาย  และแตทวาร ๓ 
                   เหมือนทุติยปาราชิกสิกขาบท  ฉะนั้น. 
                               ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน  จบ 
 
                                      สญัจริตตสมุฏฐาน 
                             [๘๒๙]  สิกขาบทวาดวยชักสื่อ   ๑    
                   สิกขาบทวาดวยสรางกุฏิ  ๑  สิกขาบทวาดวย 
                   สรางวิหาร  ๑     สิกขาบทวาดวยใชภิกษุณ ี
                   ซักจีวรเกา  ๑    สิกขาบทวาดวยรับจีวร  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยใชภิกษณุีขอจีวร ๑  สิกขาบท 
                   วาดวยยินดีเฉพาะผาอุตราสงคและอันตร-  
                   วาสก ๑  สิกขาบทวาดวยถึงความกําหนดใน 
                   จีวร ๒  สิกขาบท   สิกขาบทวาดวยสงทรัพย 
                   สําหรับจายจีวรดวยทูต  ๑     สิกขาบทวาดวย 
                   ใหทําสันถัตเจือไหม  ๑  สกิขาบทวาดวยให 
                   ทําสันถัตขนเจียมดําลวน  ๑  สิกขาบทวาดวย 
                   ใหทําสันถัตถือเอาขนเจียมดํา  ๒ สวน  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยใชสันถัตใหมใหได  ๖  ป  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยใหทําสันถัตสําหรับนั่ง  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยการทอดทิ้งอุเทศ  ๑ สิกขาบท  
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                   วาดวยรับรูปยะ  ๑  สิกขาบทวาดวยแลก-   
                   เปลี่ยนและซื้อขายมีประการตาง ๆ  รวม  ๒ 
                   สิกขาบท     สิกขาบทวาดวยบาตรมีรอยราว 
                   หยอน ๕  แหง ๑    สิกขาบทวาดวยแสวงหา 
                   ผาอาบน้ําฝน ๑    สิกขาบทวาดวยขอดาย  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยเขาไปหาชางหูกถึงความ 
                   กําหนดในจีวร  ๑     สกิขาบทวาดวยวางเช็ด 
                   หนาจนถึงกรอบประตู  ๑  สิกขาบทวาดวยให 
                   จีวรแกภิกษณุีผูมิใชญาติ  ๑ สิกขาบทวาดวย 
                   เย็บจีวรของภิกษุณีผูมิใชญาติ  ๑     สกิขาบท 
                   วาดวยปวารณาดวยขนม  ๑   สิกขาบทวาดวย 
                   ปวารณาดวยปจจัยส่ี  ๑    สิกขาบทวาดวยการ 
                   ตัดไฟผิง  ๑   สิกขาบทวาดวยการเก็บรตนะ ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยกลองเข็ม  ๑     สิกขาบทวา 
                   ดวยทําเตียง  ๑    สิกขาบทวาดวยทําเตียงต่ัง 
                   หุมนุน  ๑    สิกขาบทวาดวยทําผาปูนั่ง  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยทําผาปดฝ  ๑       สกิขาบทวา 
                   ดวยทําผาอาบนํ้าฝน  ๑    สิกขาบทวาดวยทํา 
                   จีวรขนาดสุคตจีวร  ๑  สกิขาบทวาดวยภิกษุณ ี
                   ขอของอื่นแลวขอของอืน่อัก  ๑    สิกขาบทท่ี  
                  วาภิกษุณีใหจายของอื่นแลวใหจายของอื่น 
                   อีก  ๑    สิกขาบทท่ีวาภิกษุณีใหจายของอ่ืน  
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                   ดวยบริขารของสงฆ  ๒  สิกขาบท  สกิขาบท 
                   ที่วาภิกษุณีใหจายของอืน่ดวยบริวารของคน   
                   หมูมาก ๑    สิกขาบทที่วาภิกษุณีใหจายของ 
                   อื่นดวยบริขารสวนบุคคล ๑    สิกขาบทท่ีวา 
                   ภิกษุณีใหจายผาหมบาง  ๑    สิกขาบทที่วา 
                   ภิกษุณีใหจายผาหมหนา  ๑    สิกขาบทท่ีวา 
                   ภิกษุณีทั้งอาหารเปนเดน  ๒  สิกขาบท 
                   สิกขาบทที่วาภิกษุณีใหทาํผาอาบน้ําเกิน 
                   ประมาณ  ๑      สิกขาบทที่วาภิกษุณีใหสมณ- 
                   จีวร ๑      ธรรมคือสิกขาบทเหลาน้ี   ๕๐  ถวน 
                   เกิดดวยสมุฏฐาน  ๖   คือ   เกิดแตกาย  มิใช 
                   วาจาแลจิต     เกิดแตวาจา     มิใชกายแลจิต 
                   เกิดแตกายกับวาจา   มิใชจิต   เกดิแตกายกับ 
                   จิต  มใิชวาจา   เกิดแตวาจากับจิต  มใิชกาย 
                   และเกิดดวยทวาร ๓  อนึง่   สิกขาบทเหลาน้ี 
                   มีสมุฏฐาน ๖  เชนกับสัญจริตตสิกขาบท.     
                                  สัญจริตตสมุฏฐาน  จบ 
 
                                      สมนุภาสสมุฏฐาน 
                             [๘๓๐]  สิกขาบทวาดวยทําลายสงฆ 
                   ๑  สิกขาบทวาดวยประพฤติตามภิกษุผูทําลาย 
                   สงฆ  ๑  สิกขาบทวาดวยภิกษุวายาก  ๑   สิก-  
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                   ขาบทวาดวยภิกษุประทุษรายสกุล ๑  สิกขาบท   
                   วาดวยปดอาบัติชั่วหยาบ ๑  สิกขาบทวาดวยไม  
                   สละทิฏฐิ  ๑ สิกขาบทวาดวยไมมอบฉันทะ  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยหัวเราะ ๒ สิกขาบท  สิกขาบท 
                   วาดวยพูดเสียงดัง ๒ สิกขาบท   สิกขาบทวา 
                   ดวยมีคําขาวอยูในปากจักไมพูด  ๑ สิกขาบท 
                   วาดวยภิกษุนั่งบนแผนดินแสดงธรรม ๑    สิก- 
                   ขาบทวาดวยภิกษุนั่งบนอาสนะตํ่าแสดงธรรม 
                   ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุยืนอยูแสดงธรรม   ๑ 
                   สิกขาบทวาภิกษุไปขางหลังแสดงธรรม   ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยภิกษุเดินนอกทางแสดงธรรม 
                   ๑  สิกขาบทวาดวยภิกษุณีปดโทษ ๑  สิกขาบท 
                   วาดวยภิกษุประพฤติตามภิกษุผูถูกยกวัตร  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยภิกษุยินดีการจับตอง   ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยภิกษุณีรบัภิกษุณีเขาหมู   ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยภิกษุณีบอกคืนพระพุทธเจา 
                   เปนตน ๑  สกิขาบทวาดวยภิกษุณีถูกตัดสินให 
                   แพอธิกรณเรื่องหน่ึง   ๑     สิกขาบทวาดวย 
                   ภิกษุณีอยูคลกุคลี  ๑  สิกขาบทวาดวยภิกษุณี  
                   ประหารตนแลวรองไห  ๑      สิกขาบทวาดวย 
                   ภิกษุณีเลาะจีวรของภิกษณุี  ๑   สิกขาบทวา  
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                   ดวยภิกษุณีไมบํารุงสหชีวินีผูตกกระกําลําบาก 
                   ๑ สิกขาบททีต่รัสซ้ําถึงภิกษุณีอยูคลุกคลีกัน   
                   ๑  สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมระงับอธิกรณ  ๑ 
                   สิกขาบทที่วาดวยภิกษุณีไมบอกกอนเขาไป 
                   สูอาราม ๑    สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมปวาร- 
                   ณาโดย ๓ สถาน  ๑   สิกขาบทวาดวยภิกษุณ ี
                   พึงหวังธรรม  ๒  อยางจากภิกษุสงฆทุกกึ่ง  
                   เดือน ๑  สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมอนุเคราะห 
                   และไมพาสหชีวินีไปจาริก  ๒  สิกขาบท สิก- 
                   ขาบทวาดวยภิกษุณีพูดใหสิกขมานาถวาย 
                   จีวรแลวจักบวชให ๑   สิกขาบทวาดวยภิกษุณ ี
                   พูดใหสิกขมานาติดตาม ๑  ธรรม คือ สิกขา- 
                   บทเหลาน้ีรวม  ๓   สิกขาบท    เกิดแตกาย 
                   วาจาและจิต ทุก ๆ  สิกขาบทมีสมฏุฐานอัน 
                   หน่ึง  เหมือนสมนุภาสนสิกขาบท. 
                                    สมนุภาสสมุฏฐาน  จบ 
 
                                             กฐินสมฏุฐาน 
                             [๘๓๑]  สิกขาบทวาดวยกฐินอันเดาะ 
                   แลว  ๓  สิกขาบท สิกขาบทวาดวยใชอติเรก- 
                   บาตร  สิกขาบทท่ีหนึ่ง  ๑    สิกขาบทวาดวย 
                   เภสัช  ๑   สิกขาบทวาดวยรับอัจเจกจีวร  ๑  
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                   สิกขาบทวาดวยภิกษุอยูในเสนาสนะปามี    
                   ความรังเกียจเก็บไตรจีวรในละแวกบานได  ๑ 
                    สิกขาบทวาดวยเมื่อหลีกไปไมเก็บเตียงหรือ 
                   ต่ัง ๒  สิกขาบท     สิกขาบทวาดวยเขาไปสู 
                   ที่อยูภิกษุณีแลวสอน ๑  สกิขาบทวาดวยฉัน 
                   โภชนะทีหลัง  ๑    สิกขาบทวาดวยหามภัตร 
                   แลวฉันภัตตาหารไมเปนเดน ๑   สิกขาบทวา 
                   ดวยรับนิมนต ๑ สิกขาบทวาดวยวิกัปจีวร  ๑  
                   สิกขาบทวาดวยไมไดรับบอกกอนเขาไปใน 
                   พระราชมณเฑียร ๑ สิกขาบทวาดวยเขาบาน 
                   ในเวลาวิกาล ๑    สิกขาบทวาดวยฉันภัตตา 
                   หารท่ีภิกษุณยีืนสั่งเสียอยู  ๑  สิกขาบทวาดวย 
                   ภิกษุณีอยูเสนาสนะปารับของเคี้ยวเปนตน  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยภิกษุณีพูดใหราย ๑ สิกขาบท 
                   วาดวยภิกษุณีทําการสั่งสมบาตร ๑ สิกขาบท 
                   วาดวยภิกษุณีเขาไปสูสกุลในเวลากอนอา- 
                   หาร ๑    สิกขาบทวาดวยภิกษุณีเขาไปสูสกุล 
                   ในเวลาหลังอาหาร  ๑  สิกขาบทวาดวยภิกษุณ ี
                   เขาไปสูสกุลในเวลาวิกาล ๑  สิกขาบทวาดวย 
                   ภิกษุณีผลัดเปลี่ยนผาสังฆาฏิเกินกําหนด  ๕  
                   วัน   ๑    สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใชจีวรผลัด-    
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                   เปลี่ยน ๑    สกิขาบทวาดวยภิกษุณีไมมอบ   
                   หมายจีวรสบัเปลี่ยนและที่พัก  ๒  สิกขาบท 
                   สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใหผาฝอันเกิดท่ีงาม 
                   ขา ๑  สกิขาบทวาดวยภิกษุณีไมบอกกอนนั่ง 
                   บนอาสนะขางหนาภิกษุ ๑ ธรรม คือ  สิกขา- 
                   บทเหลาน้ีมี  ๒๙  สกิขาบท     เกิดแตกายกับ 
                   วาจา  มใิชจติ และเกิดแตทวารท้ัง  ๓ ทุก ๆ 
                   สิกขาบทรวมท้ังกฐินสิกขาบท  มีสมฏุฐาน ๒ 
                   เสมอกัน. 
                                     กฐินสมุฏฐาน  จบ 
 
                                     เอฬกโลมสมุฏฐาน 
                             [๘๓๒]  สิกขาบทวาดวยขนเจียม  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยนอนรวมกัน  ๒   สกิขาบท 
                   สิกขาบทวาดวยเตียงเทาเสียบ  ๑  สิกขาบทวา 
                   ดวยฉันอาหารในโรงทาน ๑  สกิขาบทวาดวย 
                   ฉันอาหารในเวลาวิกาล  ๑    สิกขาบทวาดวย 
                   ฉันอาหารทีท่ําการสั่งสม ๑ สิกขาบทวาดวย 
                   รับประเคนไมชําระฟน ๑    สิกขาบทวาดวย 
                   ใหอาหารแกอเจลก ๑    สิกขาบทวาดวยไปดู 
                   เสนาอันยกออกไปแลว  ๑   สิกขาบทวาดวย  
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                   อยูในกองทัพ ๑ สิกขาบทวาดวยไปสูสนามรบ 
                   ๑  สิกขาบทวาดวยด่ืมสุรา ๑ สิกขาบทวาดวย 
                   ยังไมถึงก่ึงเดือนอาบนํ้า  ๑   สิกขาบทวาดวย 
                   ทําจีวรใหมใหเสียสี ๑     ปาฏิเทสนียะ ๒ สิก-    
                   ขาบท   สิกขาบทวาดวยภิกษุณีฉันกระเทียม 
                   ๑  สิกขาบทวาดวยภิกษุณีเขาไปปฏิบัติภิกษุผู 
                   กําลังฉัน  ๑    สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไปดู 
                   ฟอนรํา ๑   สกิขาบทวาดวยภิกษุณีเปลือยกาย 
                   อาบนํ้า  ๑   สิกขาบทวาดวยภิกษุณี ๒   รูป 
                   ใชผาปูนอนและผาหมผืนเดียวกัน นอนดวย 
                   กัน  ๑  สิกขาบทวาดวยภิกษุณี  ๒ รูป  นอน 
                   เตียงเดียวกัน  ๑   สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมม ี
                   พวกเท่ียวจาริกภายในแวนแควน  ๑ สกิขาบท 
                   วาดวยภิกษุณีไมมีพวกเท่ียวจาริกภายนอก 
                   แวนแควน  ๑  สิกขาบทวาดวยภิกษุณีหลีกไป 
                   สูจาริกภายในพรรษา ๑      สิกขาบทวาดวย 
                   ภิกษุณีไปดูโรงละคร  ๑     สิกขาบทวาดวย 
                   ภิกษุณีใชสอยเกาอี้นอน  ๑  สิกขาบทวาดวย 
                   ภิกษุณีกรอดาย  ๑  สกิขาบทวาดวยภิกษุณีชวย 
                   ทําธุระของคฤหัสถ  ๑    สิกขาบทวาดวยภิกษุณี 
                   ใหของเค้ียวดวยมือของตนแกชาวบานเปน- 
                   ตน  ๑      สิกขาบทวาดวยภิกษุณีจําพรรษาใน  
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                   อาวาสท่ีไมมีภิกษุ ๑   สิกขาบทวาดวยภิกษุณี   
                   ใชรม ๑  สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไปดวยยาน ๑  
                   สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใชเครื่องประดับเอว  ๑  
                   สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใชเครื่องประดับสํา-  
                   หรับสตร ี ๑    สิกขาบทวาดวยภิกษุณีอาบนํ้า 
                   ปรุงเครื่องประเทืองผิว   ๑    สิกขาบทวาดวย 
                   ภิกษุณีอาบนํ้าปรุงกํายานเปนเครื่องอบ  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใชภิกษุณีนวด ๑  สิก- 
                   ขาบทวาดวยภิกษุณีใชสิกขมานานวด ๑   สิก- 
                   ขาบทวาดวยภิกษุณีใชสามเณรีนวด  ๑ สิกขา- 
                   บทวาดวยภิกษุณีใชสตรคีฤหัสถนวด ๑   สิก- 
                   ขาบทวาดวยภิกษุณีผูเขาบานไมมีผารดัถัน 
                   ตองอาบัติ ๑   รวมเปน ๔๔  สิกขาบท  เกิด 
                   แตกาย    มใิชวาจากับจิต   เกิดแตกายกับจิต 
                   มิใชวาจา  ทกุ ๆ  สิกขาบท รวมท้ังเอฬก- 
                  โลมสิกขาบท  มีสมุฏฐาน  ๒  เสมอกัน. 
                               เอฬกโลมสมุฏฐาน  จบ 
 
                                  ปทโสธัมมสมฏุฐาน 
                             [๘๓๓]  สิกขาบทวาดวยสอนธรรม 
                   แกอนุปสัมบนัวาพรอมกนั  ๑     สิกขาบทวา  
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                   ดวยแสดงธรรมแกมาตุคาม  ยิ่งกวา  ๕-๖  คํา   
                   เวนแตมีบุรุษผูรูเดียงสา  ๑      สิกขาบทวาดวย 
                   ยังไมไดรับสมมติสั่งสอนภิกษุณี  ๑ สกิขาบท 
                   วาดวยภิกษุไดรับสมมติแลวสอนภิกษณุีเมื่อ 
                   พระอาทิตยอัสดงคตแลว  ๑  สิกขาบทวา 
                   ดวยภิกษุณีเรียนและบอกติรัจฉานวิชา  ๒ 
                   สิกขาบท    สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมขอ 
                   โอกาสกอนถามปญหา   ๑    สิกขาบทเหลาน้ี  
                   รวม  ๗  สิกขาบท    เกิดแตวาจา    มิใชกาย 
                   และจิต   เกิดแตวาจากับจิต   แตมใิชเกดิแต 
                   กาย ทุก ๆ สกิขาบท มีสมุฏฐาน ๒ เหมือน 
                   ปทโสธัมมสมุฏฐาน  ฉะน้ัน. 
                                ปทโสธัมมสมุฏฐาน  จบ 
 
                                    อทัธานสมุฏฐาน 
                             [๘๓๔]   สิกขาบทวาดวยชักชวน 
                   ภิกษุณีเดินทางไกล  ๑     สิกขาบทวาดวย 
                   ชักชวนภิกษณุีลงเรือลําเดียวกัน  ๑  สิกขาบท 
                   วาดวยขอโภชนะอันประณีต ๑    สิกขาบท 
                   วาดวยชักชวนมาตุคามเดินทางดวยกัน  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยภิกษุณีถอนขนในท่ีแคบ ๑  
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                   สิกขาบทวาดวยภิกษุณีขอขาวเปลือก  ๑    
                   สิกขาบทวาดวยภิกษุณีรบันิมนตแลวฉัน   
                  ภตัตาหาร  ๑    ปาฏิเทสนียะของภิกษุณ ี ๘ 
                   สิกขาบท  สกิขาบทเหลาน้ีรวม ๑๕  สกิขาบท 
                   เกิดแตกาย  มใิชวาจา  มิใชจิต   เกิดแตกาย 
                   กับวาจา   มใิชเกิดแตจิต   เกิดแตกายกับจิต 
                   มิใชเกิดแตวาจา     เกิดแตกายวาจาและจิต 
                   เปน ๔ สมุฏฐาน   พระพุทธเจาผูมีพระญาณ 
                   ทรงบัญญัติวา    มีวินัยเสมอกับอัทธาน- 
                   สมุฏฐาน.                                       
                                   อัทธานสมุฏฐาน  จบ 
 
                                     เถยยสัตถสมุฏฐาน 
                             [๘๓๕]  สิกขาบทวาดวยชักชวนพวก 
                   เกวียนผูเปนโจรเดินทางรวม ๑  สิกขาบทวา 
                   ดวยยืนแอบฟง  ๑    สิกขาบทวาดวยขอแกง 
                   และขาวสุก  ๑     สิกขาบทวาดวยภิกษุณียืน 
                   รวมกับบุรุษในเวลาคํ่าคืน    ๑    สิกขาบทวา 
                   ดวยภิกษุณียืนรวมกับบุรษุในโอกาสกาํบัง  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยภิกษุณียินรวมกับบุรษุในท่ี 
                   กลางแจง  ๑   สิกขาบทวาดวยภิกษุณียืนรวม  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 344 

                   กับบุรษุในตรอกตัน  ๑  รวมสิกขาบทเหลาน้ี    
                   ๗  สิกขาบท    เกิดแตกายกับจิต    มิใชเกิด  
                   แตวาจา    เกดิแตทวาร  ๓  สิกขาบทเหลาน้ี 
                   มีสมุฏฐาน  ๒  พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ 
                   แหงพระราชาผูสูงศักด์ิไดทรงแสดงแลววา 
                   เหมือนเถยยสัตถสมุฏฐาน. 
                                เถยยสัตถสมุฏฐาน  จบ 
 
                                  ธมัมเทสนาสมฏุฐาน 
                             [๘๓๖]  พระตถาคตท้ังหลาย    ยอม 
                   ไมแสดงธรรมแกคนมีรมในมือ  ๑  มีไมพลอง 
                   ในมือ ๑ มีศัสตราในมือ  ๑  มีอาวุธในมอื  ๑ 
                   สวมเขียงเทา  ๑    สวมรองเทา  ๑   ไปในยาน  ๑ 
                   อยูบนท่ีนอน ๑   นั่งรัดเขา ๑  โพกศีรษะ  ๑ 
                   คลุมศีรษะ  ๑     รวมเปน  ๑๑   สิกขาบทพอดี 
                   เกิดแตวาจากับจิต   มิใชเกิดแตกาย   ทกุ ๆ 
                   สิกขาบทมีสมุฏฐานอันหน่ึงเสมอกับธมัม- 
                   เทสนาสมุฏฐาน. 
                                    ธมัมเทสนาสมุฏฐาน  จบ  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 345 

                                 ภูตาโรจนสมุฏฐาน     
                             [๘๓๗]  สิกขาบทวาดวยบอกอุต- 
                   ริมนุสธรรมที่มีจริง  เกิดแตกายมิใชเกิดแต 
                   วาจา  มใิชเกดิแตจิต  เกิดแตวาจา  มิใชเกิด 
                   แตกาย   และมิใชเกิดแตจิต   เกิดแตกายกับ 
                   วาจา  มใิชเกดิแตจิต  ชื่อวาภูตาโรจนสมุฏ- 
                   ฐาน  ยอมเกดิแตสมุฏฐาน  ๓. 
                                 ภูตาโรจนสมุฏฐาน  จบ 
 
                                  โจรวีุฏฐาปนสมฏุฐาน 
                             [๘๓๘]  สิกขาบทวาดวยภิกษุณีรับ 
                   หญิงโจรใหบวช   เกิดแตวาจากับจิต   มิใช 
                   เกิดแตกาย    และเกิดโดยทวารทั้ง ๓    โจร-ี 
                   วุฏฐาปนสมฏุฐานน้ี  พระพุทธเจาผูธรรม 
                   ราชาทรงต้ังไววา มีสมุฏฐาน  ๒  ไมซ้ํากัน. 
                                 โจรวุีฏฐาปนสมุฏฐาน  จบ 
 
                                       อนนุญาตสมุฏฐาน 
                             [๘๓๙]  สิกขาบทวาดวยภิกษุณีบวช 
                   สตรีที่มารดาบิดา  หรือสามีมิไดอนุญาต  เกิด 
                   แตกายวาจามิใชเกิดแตกาย   และมใิชเกิดแต  
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                   จิต   เกิดแตกายกับวาจามิใชเถิดแตจิต   เกิด    
                   แตวาจากับจิต   มิใชเกิดแตกาย   เกิดแตกาย 
                   วาจาจิต  ๓  สถานจึงมีสมุฏฐาน ๔  ไมซ้ํากัน. 
                                   อนนุญาตสมุฏฐาน  จบ 
 
                            [๘๔๐]  ก็สมุฏฐาน ๑๓  ทรงแสดง 
                   ไวดีแลวโดยยอ ๆ  เปนเหตุทําความไมหลง 
                   อนุโลมแกธรรมที่เปนแบบ วิญูชนเมื่อทรง 
                   จําสมุฏฐานนี้ไวได  ยอมไมหลงในสมุฏฐาน 
                   แล. 
                                     ยอหัวขอสมุฏฐาน  จบ 
 
                                      สมุฏฐานสีส  วัณณนา 
           ก็แลวินิจฉัยในสมุฏฐานกถา     อันเปนอันดับแหงโสฬสมหาวารน้ัน 
พึงทราบดังนี้:- 
           คาถาวา  อนตฺตา  อิติ  นิจฺฉยา    มีความวา    บัญญัติคือนิพพาน 
ทานวินิจฉัยวา  เปนอนัตตา.  (เมื่อดวงจันทร  คือ   พระพุทธเจายังไมเกิดข้ึน 
เมื่อดวงอาทิตย   คือ   พระพุทธเจายังไมอุทัยข้ึนมา).      
           บทวา สภาคธมฺมาน  ไดแก  สังขตธรรมท่ีมีสวนเสมอกันดวยอาการ 
มีอาการคือไมเที่ยงเปนตน.  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 347 

           ขอวา   นามมตฺต   น    ายติ    มีความวา    แมเพียงแตชื่อ    (แหง   
สังขตธรรมเหลาน้ัน)   ยอมไมปรากฏ. 
           บทวา  ทุกขฺหานึ  ไดแก   บําบัดทุกขเสีย. 
           บาทคาถาวา   ขนฺธกา  ยา  จ  มาติกา  มีความวา  ขันธกะท้ังหลาย 
และมาติกาเหลาใด.   อน่ึง   บาลีก็เหมือนกันนี้. 
           บาทคาถาวา   สมุฏานนิยโต   กต  มีความวา  สมุฏฐานท่ีทานทํา 
ใหเปนของแนนอน  คือ  จัดไวเปนหลักที่แน  ชื่อวา  นิยตสมุฏฐาน. 
           การสงเคราะห ๓ สิกขาบท  คือ  ภูตาโรจนสิกขาบท   โจรีวุฏฐาปน- 
สิกขาบท  และอนนุญญาตสิกขาบท   ดวยคําวา   สมุฏานนยโต   กต  นั่น 
อันบัณฑิตพึงพิจารณา. 
           จริงอยู  ๓ สิกขาบทน้ีเทาน้ัน    เปนนิยตสมุฏฐาน  คือ  เปนสมุฏฐาน 
ที่ไมเจือปนกับสมุฏฐานเหลาอ่ืน. 
           บาทคาถาวา  สมฺเภทนิทานฺจฺ  มีความวา   ความเจือปนกัน 
และเหตุแมอ่ืน,   บัณฑิตพึงพิจารณา    การถือเอาความเจือปนกันแหงสมุฏฐาน 
ใน ๒ คําน้ัน ดวยคําวา  สัมเภท.  จริงอยู  เวน  ๓ สกิขาบทน้ันเสีย  สิกขาบท 
ที่เหลือ  จัดเปนสัมภินนสมุฏฐาน.  บณัฑิตพึงตรวจดูนิทาน  กลาวคือประเทศ 
ที่บัญญัติ    แหงสิกขาบทท้ังหลายดวยคําวา  นิทาน. 
           บาทคาถาวา  สุตฺเต  ทิสฺสนฺติ   อปุริ  มีความวา ๓ สวนน้ี    คือ 
สมุฏฐานนิยม  สัมเภท  นิทาน  แหงสิกขาบทท้ังหลาย   ยอมเห็นได   คือ   ยอม 
ปรากฏในสตูรเทาน้ัน.  
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           บรรดาสมุฏฐานนิยม    สัมเภท    และนิทานน้ัน    สมฏุฐานนิยมและ    
สัมเภท  ในปุริมนัยกอน  ยอมปรากฏในคําวา  ยอมเกิดข้ึนดวยสมุฏฐานอันหน่ึง 
คือกายกับจิต   เปนอาทิ.  สวนนอกจากน้ี   ชื่อนิทาน  ยอมปรากฏในเบ้ืองหนา 
อยางนี้วา   พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว   ในกรุงเวสาลี  ในกรุงราชคฤห 
ในกรุงสาวัตถี  ในเมืองอาฬวี  ในกรุงโกสัมพี  ในแควนสักกะท้ังหลาย   และใน 
แควนภัคคะท้ังหลาย.  บณัฑิตพึงทราบวา  คําน้ีจักปรากฏในละครซึ่งมาขางหนา 
           เนื้อความแหงคาถาวา  วิภงฺเค  ทฺวีสุ  เปนตน   พึงทราบดังตอไปนี้:- 
           ในวันอุโบสถ   ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย   ยอมสวดสิกขาบทใด   อัน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวในวิภังคทั้ง  ๒,   ขาพเจาจักกลาวสมุฏฐานตาม 
สมควรแกสิกขาบทน้ัน;   ทานท้ังหลายจงฟงคําน้ันของขาพเจา. 
           บทวา  สฺจริตฺตานุภาสฺจ  ไดแก   สัญจรติตสิกขาบทและสมนุ- 
ภาสนสิกขาบท.        
           สองบทวา  อติเรกกฺจ  จีวร ไดแก  อติเรกจีวรสิกขาบท   อธิบายวา 
กฐินสิกขาบท.             
           สองบทวา  โลมานิ  ปทโสธมโฺม  ไดแก  เอฬกโลมสิกขาบทท้ังหลาย 
และปทโสธัมมสิกขาบท.                                              
           บทวา   ภูตสวิธาเนน   จ    ไดแก    ภูตาโรจนสิกขาบท    และการ 
ชักชวนเดินทางไกล. 
           บทวา  เถยฺยเทสนโจรฺจ   ไดแก   เถยยสัตถสิกขาบท   การแสดง 
ธรรมแกคนไมเปนไขมีรมในมือ   และโจรีวุฏฐาปนสิกขาบท. 
           สองบทวา    อนนฺุาตาย  เตรส    มีความวา    สมฏุฐานเหลาน้ี  
รวมกับการบวชสตรีที่มารดาบิดาหรือสามีไมอนุญาต  จึงเปนสมุฏฐาน  ๑๓.  
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           บาทคาถาวา   สทิสา  อิธ    ทิสฺสเร  มีความวา    ในอุภโตวิภังคนี้     
สมุฏฐานท้ังหลายที่คลายกัน  แมเหลาอ่ืน  ยอมปรากฏ   ในสมฏุฐานอันหน่ึง ๆ 
ในบรรดาสมุฏฐาน ๑๓ เหลาน้ี. 
                           [วาดวยปฐมปาราชิกสมุฏฐาน] 
           บัดนี้    ทานกลาวคําวา  เมถุน  สุกฺกสสคฺโค  เปนตน   เพ่ือแสดง 
สมุฏฐานเหลาน้ี.                       
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เมถุน   พึงทราบกอน.  สมฏุฐานใหญ 
อันหน่ึง  ชื่อวาปฐมปาราชิก.   สมุฏฐานท่ีเหลือ  คลายกับปฐมปาราชิกสมุฏฐาน 
นั้น.                                                      
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สุกกฺสสคฺโค  ไดแก  สุกกวิสัฏฐิสมุฏฐาน 
และกายสังสัคคสมุฏฐาน. 
           บาทคาถาวา  อนิยตา   ปฐมกิา  ไดแก   อนิยตสิกขาบทท่ี   ๑. 
           บาทคาถาวา    ปุพฺพูปปริปาจิตา    ไดแก    สิกขาบทท่ีวา     ชาน 
ปุพฺพูปคต   ภิกฺขุ   และภิกขุนีปริปาจิตปณฑปาตสิกขาบท 
           บาทคาถาวา  รโห  ภิกฺขุนิยา  สห  ไดแก  สกิขาบทวาดวยการน่ัง 
ในที่ลับกับภิกษุณี.                                                  
           บาทคาถาวา    สโภชเน   รโห   เทฺว   จ   ไดแก    สิกขาบทวาดวย 
การน่ังแทรกแซง   ในสโภชนสกุล   และรโหนิสัชชสิกขาบทท้ัง ๒. 
           บาทคาถา องฺคุลิ  อทุเก  หส  ไดแก  อังคุลีปโฏทกสิกขาบท 
และอุทเกหัสสธัมมสิกขาบท.                         
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           บาทคาถาวา   ปหาเร  อุคฺคิเร  เจว  ไดแก   ปหารทานสิกขาบท 
และตลสัตติกอุคคิรณสิกขาบท.   
           บาทคําถาวา   เตปฺาสา  จ   เสขิยา   ไดแก   เสขิยสิกขาบท ๕๓ 
มีปริมัณฑลนิวาสนสิกขาบทเปนอาทิ  ที่ทานกลาวไวในที่สุดแหงขุททกวัณณนา 
เหลาน้ี   คือ:- 
                   ปริมัณฑลกสิกขาบท   ๒,      สุปฏิจฉันนกสิกขาบท   ๒, 
           สุสังวุตสิกขาบท  ๒,   โอกขิตตจักขุกสิกขาบท  ๒,    อุกขิตตกายก 
           สิกขาบท  ๒,   กายัปปจาลิกสิกขาบท  ๒,   พาหุปปจาลิกสิกขาบท 
           ๒,  สีสัปปจาลิกสิกขาบท  ๒,    ขัมภกสิกขาบท   ๒,    โอคุณฐิต-  
           สิกขาบท  ๒,     อุกกุฏิกสิกขาบท  ๑,     ปลลัตถิกสกิขาบท   ๑, 
           ลักกัจจปฏิคคหณสิกขาบท  ๑,     ปตตสัญญิตาสิกขาบท ๑,    สม- 
           สูปกสิกขาบท  ๑,     สมติตติกสิกขาบท  ๑,     สักกัจจภุญชิสส 
           สิกขาบท ๑,    ปตตสัญญีภุญชสิสสิกขาบท  ๑,   สปทานภุญชิสส 
           สิกขาบท  ๑,    สมสูปกภุญชิสสสิกขาบท  ๑,    ถูปกตสิกขาบท  ๑, 
           พยัญชนสิกขาบท  ๑,  อุชฌานสัญญิสิกขาบท  ๑,   นาติมหันตกวฬ 
           สิกขาบท ๑,    มัณฑลอาโลปสกิขาบท  ๑,    อนาหตสิกขาบท ๑,  
           สัพพหัตถสิกขาบท  ๑,  ปณฑุกเขปกสิกขาบท ๑,  กวฬาวัจเฉทก 
           สิกขาบท ๑,   อวคัณฑกสิกขาบท  ๑,   หัตถนิทธูนกสิกขาบท  ๑, 
           สิตถาวการกสิกขาบท ๑,     ชิวหานิจฉารกสิกขาบท ๑,    จปุจปุ- 
           การกสิกขาบท  ๑,     สุรุสุรุการกสิกขาบท   ๑,     หัตถนิลเลห  
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           สิกขาบท  ๑,  ปตตนิลเลหสิกขาบท  ๑,  โอฎฐนิลเลหสิกขาบท  ๑,          
           สามิสสิกขาบท  ๑,   สสิตถกสิกขาบท  ๑,   และปกิณณกสิกขาบท ๓ 
           เหลาน้ี    คือ   ยืนถายอุจจาระปสสาวะ ๑,   ยืนหรือน่ังถายอุจจาระ 
           ปสสาวะบวนนํ้าลายลงในของเขียว  ๑,     ยืนหรือน่ังถายอุจจาระ 
           ปสสาวะบวนนํ้าลายลงในนํ้า  ๑. 
           บาทคาถาวา    อธกฺขคามาวสฺสตุา    ไดแก    อธักขกสิกขาบท 
คามันตรคมนสิกขาบท    และสิกขาบทวาดวยการท่ีภิกษุณีผูมีจิตกําหนัดรับของ 
ควรเค้ียว  จากมือของบุรุษผูมีจิตกําหนัด  ของภิกษุณีทั้งหลาย. 
           บาทคาถาวา   ตลมตฺกฺจ   สุทธฺิกา    ไดแก     ตลฆาฏกสิกขาบท 
ชตุมัตถกสิกขาบท  และอุทกสุทธิกาสิกขาบท  สาทิยนสิกขาบท  
           บาทคาถาวา  วสฺส  วุตฺถา  จ  โอวาท  ไดแก   สิกขาบทท่ีวา  วสฺส ฺ
วุตฺถา  ฉ  ปฺจ  โยชนานิ และสิกขาบทวาดวยการไมไปเพ่ือโอวาท. 
           บาทคาถาวา  นานุพนฺเธ    ปวตฺตินึ   มีความวา   สิกขาบทเหลาน้ีมี 
๗๖ รวมทั้งวุฏฐาปตปวัตนนนุพันธสิกขาบท. 
           สองบทวา  อิเม  สิกฺขา  ไดแก   สิกขาบทท้ังหลายเหลานี้.  ศัพทวา 
อิเม  ทานทําใหผิดลิงคเสีย. 
           บาทคาถาวา   กายมานสิกา  กตา  ความวา   สิกขาบทเหลาน้ี     ทาน 
จัดเปนสิกขาบทมีกายกับจิตเปนสมุฏฐาน.  
         
                              [วาดวยทุติยปาราชิกสมุฏฐาน] 
           บทวา  อทินฺน  นี ้ พึงทราบกอน.   คําวาอทินนาทาน   หรือคําวา 
ทุติยปาราชิก  เปนสมุฏฐานใหญอันหน่ึง.  
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           บทที่เหลือ  เปนเชนกับอทินนาทานน้ัน.    
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา วิคฺคหุตฺตรึ  ไดแก มนุสสวิคคหสิกขาบท 
และอุตตริมนุสสธัมมสิกขาบท. 
           สองบทวา    ทฏุุลฺลา   อตฺตกามิน   ไดแก   ทุฏุลลวาจสิกขาบท 
และอัตตกามปาริจริยสิกขาบท. 
           สองบทวา  อมูลา อฺภาคิยา  ไดแก   ทฏุฐโทสสิกขาบททั้ง ๒. 
           สองบทวา  อนิยตา  ทุติยิกา  ไดแก   อนิยตสิกขาบทท่ี ๒. 
           สองบทวา    อจฉฺนิฺเท   ปริณามเน    ไดแก    การใหจีวรเองแลว 
ชิงเอามา   และการนอมลาภของสงฆมาเพ่ือตน. 
           บาทคาถาวา    มุสาโอมสเปสุณา    ไดแก    มสุาวาทสิกขาบท  ๑ 
โอมสวาทสิกขาบท  ๑   ภิกขุเปสุญญสิกขาบท  ๑.     
           สองบทวา   ทุฏลฺุลา  ปวีขเณ  ไดแก  ทฏุุลลาปตติอาโรจน- 
สิกขาบท ๑  ปฐวีขณนสิกขาบท ๑. 
           สามบทวา   ภูต   อฺาย   อชุฌฺเป    ไดแก    ภูตคามสิกขาบท 
อัญญวาทกสิกขาบท  และอุชฌาปนกสิกขาบท. 
           สองบทวา นิกฑฺฒน  สิฺจนฺจ  ไดแก  วิหารโตนิกัฑฒนสิกขาบท  ๑ 
อุทเกนติณาทิสิญจนสิกขาบท ๑. 
           สองบทวา  อามิสเหตุ  ภุตฺตาวี  ไดแก   สกิขาบทท่ีวา  อามิสเหตุ 
ภิกฺขุนิโย  โอวทนฺติ  ๑,  สิกขาบทวาดวยปวารณาภิกษุผูฉันเสร็จแลว   ดวย 
ขอเค้ียวเปนตน  อันมิใชเดน ๑. 
           สามบทวา  เอหิ  อนาทริ  ภึสา  ไดแก   สกิขาบทท่ีวา  เอหาวุโส 
คาม  วา  เปนตน  ๑,  อนาทริยสิกขาบท ๑,   ภิกษุภิงสาปนกสิกขาบท ๑.  
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           สองบทวา   อปนเิธ    จ   ชีวิต   ไดแก    สกิขาบทวาดวยการซอน   
บริขารมีบาตรเปนตน ๑,    สิกขาบทวาดวยการแกลงปลงชีวิตสัตว ๑. 
           สามบทวา   ชาน  สปฺปาณก  กมฺม   ไดแก   ชานังสัปปาณกอุทก 
สิกขาบท  ๑,  ปุนกัมมายุโกฏนสิกขาบท ๑. 
           บทวา  อูนสวาสนาสนา ไดแก  อูนวีสติวัสสสิกขาบท  ๑,  สิกขาบท 
วาดวยการอยูรวมกับภิกษุที่ถูกสงฆยกวัตร ๑,  นาสิตกสามเณรสัมโภคสิกขาบท ๑. 
           บทวา    สทธมฺมิกวิเลขา    ไดแก    สหธัมมกิวุจจมานสิกขาบท ๑ 
สิกขาบทท่ีมาวา  วิเลขาย  สวตฺตนฺติ  ๑. 
           สองบทวา     โมโห   อมูลเกน   จ   ไดแก    สิกขาบทวาดวยเปน 
ปาจิตตีย  เพราะความเปนผูแสรงทําหลง ๑,  สิกขาบทวาดวยการโจทดวยอาบัติ 
สังฆาทิเสสไมมีมูล ๑. 
           สามบทวา  กุกฺกุจฺจ  จีวร  ทตฺวา   ไดแก กุกกจุจอุปปาทน  สิกขาบท 
๑,  สิกขาบทวาดวยการใหฉันทะเพ่ือกรรมท่ีเปนธรรมแลวกลบับนวา  ๑, 
สิกขาบทวาดวยการใหจีวรแลวกลับบนวา ๑. 
           สองบทวา  ปริณเมยฺย   ปุคฺคเล  ไดแก   สกิขาบทวาดวยนอมลาภ 
สงฆไปเพ่ือบุคคล. 
           บาทคาถาวา  กินฺเต    อกาลอจฺฉนิฺเท    ไดแก    สิกขาบทท่ีมาวา 
พระผูเปนเจา   บุรุษบุคคลน่ัน   จักทําประโยชนอะไรแกทาน ๑   สกิขาบทวา 
ดวยการอธิษฐานอกาลจีวร  วาเปนกาลจีวร   แลวใหแจกกัน ๑,   สิกขาบทวา 
ดวยการแลกจีวรกับภิกษุณีแลวชิงเอามา ๑.  
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           สองบทวา  ทุคฺคหิ  นริเยน   จ ไดแก  สกิขาบทวาดวยการยกโทษ     
ผูอ่ืน    ดวยเครื่องที่จับไมถนัด    ใครครวญไมดี ๑    สิกขาบทวาดวยการแชง 
ดวยนรก  หรือพรหมจรรย  ๑.  
           สามบทวา  คณ  วภิงฺค ทุพฺพล  ไดแก  สกิขาบทท่ีตรัสวา  ภิกษุณี 
ใด   พึงทําอันตรายแกจีวรลาภของคณะ ๑    ที่ตรสัวา   ภิกษุณีใด    พึงหามการ 
แจกจีวรที่เปนธรรม ๑   ที่ตรัสวา  ภิกษุณีใด  พึงกาวลวงจีวรกาลสมัยเสีย  ดวย 
จํานงเฉพาะซึ่งจีวรอันไมมั่นคง ๑. 
           บาทคาถาวา  ก ินาผาสุปสฺสย    ไดแก    สิกขาบทท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา  ภิกษุณีโด  พึงหามการรื้อกฐินที่เปนธรรม  ๑  ภิกษุณีใด  พึง 
 แกลงทําความไมสําราญแกภิกษุณี  ๑    ภิกษุณีใดใหที่อยูแกภิกษุณีแลว     โกรธ 
ไมพอใจ  พึงฉุดครานางก็ดี ๑. 
           สองบทวา  อกฺโกสจณฺฑี  มจฉฺรี  ไดแก  สกิขาบทท่ีพระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสวา  ภิกษุณีใด  พึงดาก็ดี  ซึ่งภิกษุ ๑  ภิกษุณีใด  เปนผูดุราย  พึง 
กลาวขูคณะ ๑  ภิกษุณีใด  พึงเปนผูหวงตระกูล ๑.                    
           สองบทวา  คพฺภินี   จ   ปายนฺติยา    ไดแก    สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา  ภิกษุณีใด   พึงยังสตรีมีครรภใหบวช  ๑   ภิกษุณีโด   พึง 
ยังสตรีผูยังตองใหบุตรดื่มนมใหบวช ๑. 
           หลายบทวา  เทฺว  วสฺสา  สิกฺขา   สงฺเฆน   ไดแก   สิกขาบทท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ภิกษุณีใด   พึงยังนางสิกขมานาผูยังไมไดศึกษาใน 
ธรรม  ๖ ครบ  ๒ ป   ใหบวช  ๑   ภิกษุณีใด   พึงยงันางสิกขมานาผูศึกษาเสร็จ 
แลวในธรรม ๖    แตสงฆยังไมไดสมมติ   ใหบวช ๑.  
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           สองบทวา  ตโย  เจว  คิหิคตา  ไดแก  สกิขาบทท่ีพระผูมีพระภาค-   
เจาตรัสวา   ภิกษุณีใด  พึงยังสตรีมีคฤหัสถ  ผูมีอายุหยอน ๑๒ ป   ใหบวช ๑ 
ภิกษุณีใด   พึงยังสตรีคฤหัสถ  ผูมีอายุครบ ๑๒ ปแลว  แตยังไมศึกษาในธรรม 
๖ ครบ ๒ ป  ใหบวช ๑  ภิกษุณีใด  พึงยังสตรีคฤหัสถ   ผูมีอายุครบ ๑๒ ป 
แลว   ไดศึกษาในธรรม ๖ ครบ ๒ ปแลว   แตสงฆยังมิไดสมมติ   ใหบวช  ๑.  
           สองบทวา  กุมารภีูตา   ติสฺโส   จ   ไดแก   สตรีผูเปนนางกุมารี 
๓ จําพวก ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยนัยมีคําวา  ภิกษุณีใด  พึงยังสตรีผูเปน 
นางกุมารี  มีอายุหยอน  ๒๐  ปใหบวช  เปนตน. 
           บทวา  อูนทฺวาทสสมฺมตา  ไดแก ๒  สิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ภิกษุณีใด   มีพรรษาหยอน   ๑๒  พึงเปนอุปชฌายยังนางสิกขมานาให 
อุปสมบท ๑   ภิกษุณีโด   มีพรรษาครบ ๑๒   แลวแตสงฆยังไมไดสมมติ   พึง 
เปนอุปชฌาย  ยังนางสิกขมานาใหอุปสมบท ๑. 
           สองบทวา  อลนตฺา  ว   โสกาวสฺส   ไดแก  ๒ สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา   ภิกษุณีใด   ผูอันนางภิกษุณีใดกลาวอยูวา   อยาเพอกอน 
แมคุณ   เธออยายังนางสิกขมานา  ใหบวช  ดังนี้เปนตน  ๑  ภิกษุณีใด  พึงยัง 
นางสิกขมานา   ผูมีใจรายยังความโศกใหครอบงําใจบุรุษใหบวช ๑. 
           สามบทวา  ฉนฺทา    อนุวสฺสา  จ   เทฺว    ไดแก  ๓   สิกขาบทท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ภิกษุณีใด   พึงยังนางสิกขมานาใหอุปสมบทดวยการ 
มอบฉันทะท่ีตกคาง  ๑  ภิกษุณีใด  พึงยังนางสิกขมานา  ใหอุปสมบทตามป  ๑ 
ภิกษุณีใด  พึงยังนางสิกขมานา  ใหอุปสมบทปละ  ๒ รูป ๑.  
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           สามบทวา  สมุฏานา  ติกา   กตา   มีความวา  ๗  สิกขาบทน้ีจัด   
เปนติกสมุฏฐาน  (คือ   เกิดโดยทวาร ๓). 
 
                              [วาดวยสัญจริตตสมุฏฐาน]                            
           สามบทวา  สฺจริ   กุฏ ิ  วิหาโร    ไดแก    สญัจริตตสิกขาบท ๑ 
สัญญาจิกายกุฏิกรณสิกขาบท ๑  มหัลลกวิหารกรณสิกขาบท ๑. 
           สองบทวา  โธวนฺจ   ปฏิคฺคโห   ไดแก   สกิขาบทวาดวยการให 
ภิกษุณีผูมิใชญาติ  ใหชักจีวรเกา ๑   จีวรปฏคคหณสิกขาบท ๑. 
           สองบทวา  วิฺตฺตุตฺตริ  อภหิฏุ ไดแก สิกขาบทวาดวยการออก 
ปากขอจีวรกะคฤหบดีผูมิใชญาติ  ๑  สิกขาบทวาดวยยินดียิ่งกวาอุตราสงค   และ 
อันตรวาสกน้ัน  ๑. 
           สองบทวา  อุภินนฺ    ทูตเกน  จ    ไดแก  ๒   สิกขาบทท่ีมาวา 
จีวรเจตาปน  อุปกขฺฏ  โหติ  และสิกขาบทวาดวยคาจีวรที่เขาสงไปดวยทูต. 
           หลายบทวา  โกสิยา    สุทฺธเทฺวภาคา    ฉพฺพสฺสานิ    นสิีทน 
ไดแก ๕ สิกขาบท  มีสิกขาบทท่ีวา  โกสิยมิสฺสก  สนฺถต   เปนตน.   
           สองบทวา ริฺจนฺติ  รูปกา  เจว   ไดแก เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท 
ที่มาในคัมภีรวิภังควา  ริฺจนฺติ  อุทฺเทส  ๑  รูปยปฏิคคหณสิกขาบท  ๑. 
           สองบทวา  อุโภ   นานปฺปการกา  ไดแก ๒ สิกขาบท  คือ  รูปย- 
สังโวหารสิกขาบทและกยวิกกยสิกขาบท. 
           สองบทวา  อูนพนฺธนวสฺสิกา ไดแก  อูนปญจพันธนปตตสิกขาบท 
๑   วัสสิกสาฏิกสิกขาบท ๑.  
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           สองบทวา  สุตฺต    วิกปฺปเนน   จ  ไดแก  สกิขาบทวาดวยออกปาก    
ขอดายใหชางหูกทอจีวร ๑  สิกขาบทวาดวยการเขาไปหาชางหูกถึงความกําหนด 
ในจีวร ๑. 
          บทวา  ทฺวารทานสิพฺพินี   จ ไดแก  ๓  สิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาค-  
เจาตรัสวา   ดวยวางเช็ดหนาเพียงไรแตกรอบแหงประตู  ๑   ภิกษุณีใด    พึงให 
จีวรแกภิกษุณีผูมิใชญาติ ๑  ภิกษุใด  พึงเย็บจีวรของภิกษุณีผูมิใชญาติ ๑. 
           บทวา  ปูวปจฺจยโชต  จ  ไดแก  สิกขาบทวาดวยการปวารณาดวย 
ขนมหรือดวยสัตตุผง     เพ่ือนําไปตามปรารถนา  ๑     จาตุมาสปจจยปวารณา- 
สิกขาบท ๑  โชติสมาทหนสิกขาบท  ๑. 
           หลายบทวา รตน  สูจ มฺโจ จ  ตุล  นิสีทนกณฺฑ  จ  วสฺสิกา  จ 
สุคเตน  ไดแก  รตนสิกขาบท  ๑  และ ๗ สิกขาบท มีสูจิฆรสิกขาบทเปนตน. 
           หลายบทวา  วิฺตฺติ  อฺเจตาปนา,  เทฺวสงฺฆิกา  มหาชนิกา 
เทฺว  ปุคฺคลา  ลหุกา  คร ุ ไดแก ๙ สิกขาบท  มีสิกขาบทวา  อนึ่ง  ภิกษุณี 
ใด  พึงออกปากขอกะคนอ่ืนแลว  ออกปากขอกะคนอ่ืนอีก  เปนตน. 
           สามบทวา  เทฺว  วฆิาสา  สาฏิกา  จ   ไดแก   วิฆาสสิกขาบททั้ง 
๒ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้วา ภิกษุณีใด  พึงทิ้งเองก็ดี  พึงยังผูอ่ืนใหทิ้ง 
ก็ดี  ซึ่งอุจจาระหรือปสสาวะ  หรือหยากเย่ือ  หรืออาหารท่ีเปนเดน  ภายนอก 
ฝาก็ตาม  ภายนอกกําแพงก็ตาม ๑  ภิกษุณีใดพึงท้ิงเองก็ดี  พึงยังผูอ่ืนใหทิ้งก็ดี 
ซึ่งอุจจาระหรือปสสาวะหรือหยากเย่ือ  หรืออาหารท่ีเปนเดน  ในของสดเขียว ๑ 
และอุทกสาฏิกสิกขาบท.                                        
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           คําวา  สมณจีวเรน     จ  นั่น     ทานกลาวหมายเอาพระบาลีนี้วา   
สมณจีวร  ทเทยฺย. 
 
                         [วาดวยสมนุภาสนสมฏุฐาน] 
           บทวา  เภทานุตฺตทุพฺพจทูสทุฏุลฺลทิฏ ิ  จ  ไดแก  สังฆเภท- 
สิกขาบท ๑   เภทานุวัตตกสิกขาบท ๑   ทุพพจสิกขาบท ๑  กุลทูสกสิกขาบท ๑ 
ทุฎุลลาปตติปฏิจฉาทนสิกขาบท ๑  ทิฏฐิอัปปฏินิสสัชชสิกขาบท ๑.  
           สามบทวา  ฉนฺท  อุชฺชคฺฆิกา  เทฺว  จ  ไดแก   สิกขาบทวาดวย 
ไมมอบฉันทะไปเสีย  ๑  และ  ๒      สิกขาบทวาดวยการไปและการน่ังในละแวก 
บาน   และทัง้หัวเราะลั่น.                 
           บทวา   เทฺวปฺปสทฺทา  ไดแก ๒ สิกขาบทท่ีวา   เราจักเปนผูมีเสียง 
นอย   ไปในละแวกบาน  ๑   นั่งในละแวกบาน ๑. 
           บทวา   น   พฺยาหเร  ไดแก   สกิขาบทท่ีวา   เราจักไมพูดดวยปากท่ี    
ยังมีคําขาว. 
           หลายบทวา  ฉมา   นีจาสเน   าน,    ปจฺฉโต    อุปฺปเถน   จ 
ไดแก   สกิขาบทวาดวยภิกษุนั่งท่ีแผนดิน   แสดงธรรมแกคนไมเปนไข    ผูนั่ง  
บนอาสนะ ๑  นั่งบนอาสนะตํ่า   แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งบนอาสนะสูง 
๑   ผูยืนอยู   แสดงธรรมแกคนไมเปนไข   ผูนั่ง ๑   ผูไปขางหลัง   แสดงธรรม 
แกคนไมเปนไข   ผูไปขางหนา ๑   ผูเดินไปนอกทาง   แสดงธรรมแกบุคคลไม 
เปนไข  ผูไปในทาง ๑.  
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           สองบทวา  วชฺชานุวตฺติ   คหณา   ไดแก    ปาราชิก ๓  สิกขาบท   
กลาวคือ  วัชชปฏิจฉาทนสิกขาบท  ๑  อุกขิตตานุวัตตนสิกขาบท  ๑  หัตถคห- 
ณาทิสิกขาบท  ๑ 
           สองบทวา  โอสาเร   ปจฺจาจิกขฺนา   ไดแก ๒  สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา  ภิกษุณีใด  ไมบอกเลาสงฆผูกระทํา  ไมทราบความพอใจ 
ของคณะ.   พึงถอนโทษ   (ภิกษุณี   ผูอันสงฆผูพรอมเพรียงยกวัตรแลว    โดย 
ธรรมโดยวินยั    โดยสัตถศุาสน)  ๑.   ภิกษุณีใดโกรธเคือง    มีใจไมแชมชื่น 
พึงกลาวอยางนี้วา  ขาพเจากลาวคืนพระพุทธเจา  ดังนี้เปนตน  ๑. 
           หลายบทวา  กิสฺมึ  สสฏา  เทฺว  วธิ   ไดแก    หลายสิกขาบทท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ภิกษุณีใด  อันสงฆทําภายหลัง  ในอธิกรณบางเรื่อง 
เทาน้ัน    ดังนี้  ๑      อน่ึง    ภิกษุณีทั้งหลายเปนผูคลุกคลีกันอยูดังน้ี  ๑    อนึ่ง 
ภิกษุณีใด   พึงกลาวอยางนี้วา   ทานท้ังหลายจงเปนผูคลุกคลีกันอยูเถิด   แมเจา 
ดังน้ีเปนตน  ๑  ภิกษุณีใด  พึงประหารขวนตัวแลวรองไหดังนี้  ๑. 
          สองบทวา  วิสิพฺเพ   ทุกฺขิตาย   จ   ไดแก  ๒  สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา   ภิกษุณีใด   พึงเลาะเองก็ดี   ใหผูอ่ืนเลาะก็ดี   ซึ่งจีวรของ 
ภิกษุณี  ๑  ภิกษุณีใด   พึงไมบํารุงเองก็ดี   ไมพึงใหผูอ่ืนบํารุงก็ดี  ซึ่งสหชวิีนี 
ผูถึงทุกข ๑. 
          หลายบทวา  ปุน  สสฏา   น  วูปสเม  ไดแก   สังสัฏฐสิกขาบท 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสซ้ําอยางนี้วา   ภิกษุณีใด   พึงอยูคลุกคลีดวยคหบดีก็ดี 
ดวยบุตรของคหบดีก็ดี  ๑   และสิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุณีใด 
ผูอันภิกษุณีกลาวอยูวา   มาเถิด   แมเจาทานจงยังอธิกรณนี้ใหระงับ   ดังน้ี  รับ 
แลววา   สาธุ   ภายหลังเธอผูไมมีอันตราย   พึงไมยังอธิกรณใหระงับ  ๑.  
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           สองบทวา  อารามฺจ  ปวารณา ไดแก ๒ สิกขาบทท่ีพระผูมีพระ-    
ภาคเจาตรัสวา ภิกษุณีใด  รูอยู  ซึ่งอารามอันมีภิกษุ  ไมไตถามกอน  พึงเขาไป 
ดังน้ี ๑  ภิกษุณีใด   จําพรรษาแลว   พึงไมปวารณาดวยสถาน* ๓ . . .ใหอุภโต 
สงฆ  ดังน้ี  ๑. 
           หลายบทวา  อนฺวชฑฺฒมาส  สหชีวินี   เทฺว   ไดแก   สกิขาบทท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ธรรม ๒ อยาง   (คือ   อุโบสถ ๑   การเขาไปหา 
เพ่ือโอวาท  ๑)  อันภิกษุณีพึงหวังเฉพาะจากสงฆทุกกึ่งเดือน  และ ๒ สิกขาบท 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา  ภิกษุณีใด  พึงยังสหชิวินีใหบวชแลว   ไมอนุเคราะห 
ตลอด ๒ พรรษา ๑  ภิกษุณีใด  พึงยังสหชีวินีใหบวชแลว  ไมพาไปเอง ๑. 
           สองบทวา  จีวร  อนุพนฺธนา  ไดแก ๒ สิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสวา   ภิกษุณีใด   พึงพูดกะนางสิกขมานาวา  แนะแมเจา  ถาวา  เธอจักให 
จีวรแกเราไซร  ดวยอยางนั้น  เราจักยังเธอใหอุปสมบท  ดังนี้เปนตน ๑  ภิกษุณี 
ใด   พึงพูดกะนางสิกขมานาวา   แนะแมเจา   ถาวา   เธอจักติดตามเราไปตลอด 
๒ พรรษาไซร   ดวยอยางนั้น   เราจักยังเธอใหอุปสมบท   ดังน้ี  ๑. 
           ธรรม ๓๗ เหลาน้ี   (ทั้งหมด  เปนสมุฏฐานอันหน่ึง  มีองค ๓  คือ 
กาย   วาจา   จิต   เหมือนสมนุภาสนสมุฏฐาน). 
 
                                 [วาดวยกฐินสมฏุฐาน] 
           สามบทวา  อุพฺภต  ก ิน   ตีณ ิ ไดแก ๓ สิกขาบทขางตนที่พระผูมี 
พระภาคตรัสวา   ครั้นจีวรสําเร็จแลว   กฐินอันภิกษุรื้อเสียแลว. 
* คือ  ทิฏเน  วา  สุเตน  วา   ปริสงฺกาย   วา.   
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           สองบทวา  ปม  ปตฺตเภสชฺช   ไดแก  ปตตสิกขาบทท่ี  ๑ ที่พระ-   
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา     พึงทรงอดิเรกบาตรไวได  ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง     และ 
สิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เภสัชอันควรลิ้ม.  
            สองบทวา   อจฺเจกกฺจาป   สาสงฺก  ไดแก  อัจเจกจีวรสิกขาบท  ๑ 
สาสังกสิกขาบท   อันเปนลําดับแหงอัจเจกจีวรสิกขาบทน้ันเอง ๑. 
           สองบทวา  ปกฺกมนฺเตน  วา  ทุเว  ไดแก ๒ สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไวในภูตคามวรรควา    เมื่อหลีกไป    ไมเก็บเองก็ดี     ซึ่งเตียง 
เปนตนนั้น. 
           สองบทวา  อุปสฺสย  ปรมฺปรา   ไดแก ๒ สิกขาบทท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา   ไปสูที่อาศัยแหงภิกษุณีแลว    พึงสอนภิกษุณีทั้งหลาย ๑   เปน 
ปาจิตตีย  เพราะฉันโภชนะทีหลัง ๑. 
           สองบทวา   อนติริตฺต   นมินตฺนา   ไดแก  ๒  สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา   ภิกษุใด    ฉันเสร็จหามเสียแลว    เค้ียวกด็ี   ฉันก็ดี  ซึง่ของ 
เค้ียวก็ตาม  ซึ่งของฉันก็ตาม  อันไมเปนเดน ๑  ภิกษุใด  รับนมินตแลว   ม ี
ภัตรอยูแลว ๑. 
           สามบทวา  วิกปฺป   รฺโ   วิกาเล   ไดแก  ๓  สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา    ภิกษุใด    วิกัปจีวรเอง . . . ๑    ของพระราชาผูกษัตริย ๑ 
ภิกษุใด . . .    พึงเขาไปสูบานในเวลาวิกาล ๑. 
           บทวา  โวสาสารฺเกน  จ ไดแก ๒ สิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสวา   ถาภิกษุณีมายืนยันสั่งเสียอยูในที่นั้น  ๑   ภิกษุใดอยูในเสนาสนะปา 
เห็นปานน้ัน   รับของเค้ียวก็ดี   ของฉันก็ดี     อันเขาไมไดบอกใหรูกอน  ๑.  
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           สองบทวา  อุสูยา  สนฺนิจยฺจ  ไดแก ๒ สกิขาบทท่ีพระผูมีพระ-  
ภาคเจาตรัสวา  ภิกษุณีใด   มักพูดดวยความริษยา  ๑   ภิกษุณีใด   พึงทําการ 
สะสมบาตร ๑. 
           หลายบทวา  ปุเร   ปจฺฉา   วิกาเล   จ  ไดแก  ๓  สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา  อนึ่ง   ภิกษุณีใด   พึงเขาไปสูสกุลทั้งหลาย   ในเวลากอน 
อาหาร   ดังน้ี ๑    อน่ึง    ภิกษุณีใด    พึงเขาไปสูสกุลทั้งหลายในเวลาภายหลัง 
อาหาร   ดังน้ี ๑    อน่ึง    ภิกษุณีใด    พึงเขาไปสูสกุลทั้งหลาย   ในเวลาวิกาล 
ดังน้ี  ๑. 
           สองบทวา  ปฺจาหิกา   สงฺกมนี    ไดแก  ๒   สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา   ภิกษุณีใด    พึงยังการผลัดสังฆาฏิ  ใหกาวลวง ๕ วันไป  ๑ 
ภิกษุณีใด   พึงทรงจีวรที่ตนยืมมา  ซึ่งจะตองสงคืน ๑. 
           สองบทวา  เทฺวป    อาวสเถน    จ   ไดแก ๒   สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสรวมกับที่พักอยางนี้วา   ภิกษุณีใด    ไมมอบหมายจีวรในที่พัก 
พึงบริโภค  ไมมอบหมายท่ีพัก  พึงหลกีไปสูที่จะริก. 
           สองบทวา   ปสาเข    อาสเน    เจว    ไดแก ๒  สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา  ภิกษุณีใด   ไมบอกซ่ึงฝ   (หรอืพุพอง)   อันเกิดที่โคนขา 
(กะสงฆหรือกะคณะ) ๑.   ภิกษุณีใด     ไมขออนุญาตกอนพึงน่ังบนอาสนะขาง 
หนาภิกษุ  ๑. 
           ๒๙   สิกขาบทเหลาน้ี    (ยอมเกิดโดยทวาร  ๓   คือ    กายกับวาจาแตไม 
เกิดโดยลําพังจิต  ทุกสิกขาบทรวมท้ังกฐินสิกขาบทมีสมุฏฐาน ๒   เสมอกัน).  
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                          [วาดวยเอฬกโลมสมฏุฐาน]    
          สามบทวา  เอฬกโลมา  เทฺว  เสยฺยา  ไดแก  เอฬกโลมสกิขาบท 
๑   และสหไสยสิกขาบ  ๒. 
          บทวา   อาหจฺจปณฺโภชน    ไดแก   อาหัจจปาทกสิกขาบท   และ 
อาวสถปณฑโภชนสิกขาบท. 
          บทวา  คณวิกาลสนฺนิธิ  ไดแก  ๓  สิกขาบท คือ คณโภชนสิกขาบท 
๑  วิกาลโภชนสิกขาบท ๑   สันนิธกิารกสิกขาบท ๑. 
           บทวา  ทนฺตโปเณนเจลกา  ไดแก  ทันตโปณสิกขาบทและอเจลก 
สิกขาบท. 
           สามบทวา  อุยฺยุตฺต   วเส   อุยฺโยธิ   ไดแก  ๓  สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา   พึงไปเพ่ือดูเสนาอันยกออกแลว   พึงอยูในกองทัพ   พึงไป 
สูสนามรบก็ดี  ฯลฯ  ไปดูกองทัพก็ดี. 
           สามบทวา  สุรา  โอเรน  นหายนา  ไดแก   สุราปานสิกขาบท ๑ 
โอเรนัฑฒมาสังนหานสิกขาบท ๑. 
           สามบทวา  ทุพฺพณฺเณ    เทฺว  เทสนิกา  ไดแก  สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา   ติณณฺ  ทุพฺพณฺณกรณาน ๑  ปาฏิเทสนียะ ๒ สิกขาบท 
ที่เหลือจากที่ตรัสแลว ๑.  
           สองบทวา  ลสุณตฺุติฏเ  นจฺจนา   ไดแก ลสุณสิกขาบท ๑ สิกขาบท 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ภิกษุณีใด  พึงเขาไปปฏิบัติภิกษุผูกําลังฉัน    ดวย 
น้ําฉันก็ดี  ดวยการพัดก็ดี  ๑.  สกิขาบทท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ภิกษุณีใด 
พึงไปดูการฟอนก็ดี   การประโคมกด็ี ๑.  
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           ตอจากน้ีไป   พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย   เขียนเพี้ยนบาลี.   ผู    
ศึกษาพึงทราบลําดับ    ในคําวา    นหาน    อตฺถรณ   เสยฺยา    เปนอาทินี้ 
เหมือนเนื้อความที่ขาพเจาอธิบาย   (ตอไป).               
           สามบทวา  นหาน  อตฺถรณ  เสยฺยา  ไดแก ๓ สิกขาบททีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา   ภิกษุณีเหลาใด   พึงเปลือยกายอาบนํ้า  ภิกษุณีเหลาใด  พึง 
ใชผูปูนอนและผาหมผืนเดียวกัน   นอนดวยกัน ๒ รูป   ภิกษุณีเหลาใด  พึง 
นอนบนเตียงเดียวกัน ๒  รูป. 
           สามบทวา  อนฺโตรฏเ   ตถา  พหิ   ไดแก ๒ สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา  ภิกษุณีใด   ไมมีพวก  พึงเที่ยวจาริกไป. . .ในท่ีซึ่งรูกันวา 
นารังเกียจภายในแควน    ไมมีพวก   เท่ียวจาริกไป . . .ในที่ซึ่งรูกันวานารังเกียจ 
ภายนอกแควน.                                                              
           สองบทวา  อนฺโตวสฺส   จิตฺตาคาร  ไดแก ๒   สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา  ภิกษุณีใด   พึงหลีกไปสูจาริก  ภายในกาลฝน   ภิกษุณีใด 
พึงไปเพ่ือดูพระราชวังก็ดี   เรือนงามก็ดี  ฯลฯ  สระโบกขรณีก็ดี.  
           สองบทวา  อาสนฺทิ   สุตฺตกนฺตนา   ไดแก ๒ สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา   ภิกษุณีใด   พึงใชสอยอาสันทิหรือบัลลังก   พึงกรอดาย. 
           สองบทวา   เวยฺยาวจฺจ   สหตฺถา   จ  ไดแก ๒ สิกขาบทท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา    ภิกษุณีใด        พึงทําความขวนขวายแกคฤหัสถ    พึงใหของ 
เค้ียวก็ดี   ของฉันก็ดี    ดวยมือของตน    แกชาวบานก็ดี    แกปริพาชกก็ดี    แก 
ปริพาชิกาก็ดี. 
           คําวา   อภิกขฺุกาวาเสน   จ  นั่น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอา 
สิกขาบทน้ีวา  ภิกษุณีใด  พึงอยูจําพรรษาในอาวาสไมมีภิกษุ.  
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           สามบทวา  ฉตฺต   ยานฺจ  สงฺฆาณึ  ไดแก ๓ สิกขาบทท่ีพระผูมี   
พระภาคเจาตรัสวา  ภิกษุณีใด   ไมอาพาธ   พึงใชรมและรองเทา   ไมเปนไข 
พึงไปดวยยาน  ภิกษุณีใด  พึงใชเข็มขัด. 
           สองบทวา  อลงฺการ   คนฺธวาสิต   ไดแก ๓ สิกขาบทท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสว   ภิกษุณีใด   พึงทรงไวซึ่งเครื่องแตงตัวสําหรับสตรี   พึงอาบดวย 
ของหอมและสี   พึงอาบดวยแปงอบ. 
           ดวยบทวา  ภิกฺขุน ี เปนตน   ตรสั  ๔  สกิขาบท    มีสิกขาบทวา 
ภิกษุณีใด  พึงใชภิกษุณีใหนวด   เปนอาทิ. 
           สองบทวา  อสงฺกจฺฉิกา   อาปตฺติ   ไดแก  อาบัติที่พระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสอยางนี้วา   ภิกษุณีใด   ไมมีประคดอกเขาบาน   ตองปาจิตตีย. 
           บาทคาถาวา  จตฺตาริสา    จตุตฺตรี    ไดแก  ๔๔  สิกขาบทเหลาน้ี   
ทั้งหมด. 
           หลายบทวา   กาเยน  น  วาจาจิตฺเตน  กายจิตฺเตน  น  วาจโต 
มีความวา  เกิดทางกายและกายกับจิต    ไมเกิดทางวาจากับจิตไมเกิดทางวาจา. 
           คําวา   ทุกสิกขาบท   มีสมุฏฐาน ๒  ชื่อวาเอฬกโลมสมฏุฐานเสมอกัน 
นี้   มีเนื้อความชัดเจนแลว. 
 
                              [วาดวยปทโสธัมมสมุฏฐาน] 
           สองบทวา   ปทฺตฺร  อสมฺมตา  ไดแก ๓ สิกขาบท   ที่พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา  ภิกษุใด  พึงยังอนุปสัมบันใหกลาวธรรมโดยบท ๑, ภิกษุใด 
พึงแสดงธรรมแกมาตุคาม     ยิ่งกวา  ๖-๕  คํา     เวนแตมีบุรุษผูรูเตียงสา  ๑, 
ภิกษุใด  ไมไดรับสมมติสั่งสอนพวกภิกษุณี  ๑.  
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           คําวา  ตถา  อตฺถงฺคเตน   จ  นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอา   
สิกขาบทน้ีวา   เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว  สั่งสอนพวกภิกษุณี. 
           สองบทวา  ติรจฺฉานวิชฺชา  เทฺว  ไดแก  ๒  สิกขาบท   ที่พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสอยางนี้วา    ภิกษุณีใด    พึงเรียนติรัจฉานวิชชา ๑,    พึงบอก 
ติรัจฉานวิชชา ๑.                                                           
           คําวา  อโนกาเส  จ  ปุจฺฉนา  นี ้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอา 
สิกขาบทน้ีวา  ภิกษุณีใด   พึงถามปญหากะภิกษุซึ่งตนไมขอโอกาสกอน. 
 
                                  [วาดวยอัทธานสมุฏฐาน] 
           สองบทวา  อทฺธานนาว   ปณตี  ไดแก ๓ สิกขาบทท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา   ภิกษุใด   ชักชวนกันแลว   เดินทางไกลรวมกันกับภิกษุณี ๑, 
ชักชวนกันแลวข้ึนเรือลําเดียวกับภิกษุณี  ๑,   ภิกษุใด  มิใชอาพาธ   ขอโภชนะ 
อันประณีต  เพ่ือประโยชนแกตนแลวฉัน  ๑. 
           สองบทวา มาตุคาเมน  สงฺฆเร  ไดแก  สิกขาบทคือชักชวนกันแลว 
ไปกับมาตุคาม  ๑,    สิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ภิกษุณีใด   พึงนํา 
(ถอน-โกน-ตัด)  ขนในท่ีแคบ ๑. 
           สองบทวา ธฺ  นิมนฺติตา  เจว ไดแก สกิขาบทท่ีตรัสวา ภิกษุณีใด 
พึงขอขาวเปลือก  ๑,  ภิกษุณีใด   รับนิมนตแลวก็ดี   หามโภชนะแลวก็ดี  พึง 
เค้ียวของเค้ียวก็ตาม   พึงฉันของฉันก็ตาม ๑. 
           บทวา  อฏ   จ  ไดแก  ปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท  ที่ตรัสเพ่ือภิกษุณี 
ทั้งหลาย.  
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                                 [วาดวยเถยยสัตถสมุฏฐาน]    
           สองบทวา  เถยฺยสตฺถ  อุปสฺสุติ  ไดแก   สกิขาบทคือชักชวนแลว 
เดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกเกวียนพวกต่ังผูเปนโจร  ๑,     สิกขาบทคือยืน 
แอบฟง  ๑. 
           คําวา   สูปวิฺาปเนน  จ  นี้     ตรัสหมายเอาการออกปากขอแกง 
และขาวสุก.                                                                                    
           สามบทวา  รตฺติ   ฉนฺนฺจ  โอกาส   ไดแก ๓ สิกขาบท  ที่พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสอยางนี้วา  ภิกษุณีใด  พึงยืนรวมหรือพึงเจรจาตัวตอตัวกับบุรุษ 
ในราตรีที่มืดไมมีไฟ  ๑,   ในโอกาสกําบัง  ๑,   ในทีก่ลางแจง ๑.   
           คําวา  พฺยูเหน  สตฺตมา   นี้    ตรัสหมายเอาสิกขาบทท่ีมาเปนลําดับ 
แหงสิกขาบทนั้นนั่นแลวา  กับบุรุษที่ถนนหรือที่ตรอกตัน. 
           ธัมมเทสนสมุฏฐาน  ๑๑  สิกขาบท  ต้ืนทั้งนั้น. 
           พึงทราบสมุฏฐานที่เจือกันอยูนี้กอน :- 
           สวนนิยตสมุฏฐานมี  ๓  อยาง,  นิยตสมุฏฐานน้ัน   มีเฉพาะแตละสิกขาบท 
เทาน้ัน,    เพ่ือแสดงนิยตสมุฏฐานน้ันเฉพาะแผนก   จึงตรัสคําวา   ภูต  กาเยน 
ชายติ  เปนตน.  คําน้ันต้ืนทั้งนั้น. 
           บทวา   เนตฺติธมฺมานุโลมิก    ไดแก   อนุโลม   แกธรรมกลาวคือ 
บาลีแหงวินัย. 
                                    สมุฏฐานสีสวัณณนา  จบ  
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                                            กติปุจฉาวาร     
                                            อาบัติเปนตน  
           [๘๔๑]   อาบัติมีเทาไร   กองอาบัติมีเทาไร   วินีตวัตถุมีเทาไร   ความ 
ไมเคารพมีเทาไร     ความเคารพมีเทาไร     วินีตวัตถุมีเทาไร     วิบัติมีเทาไร 
สมุฏฐานแหงอาบัติมีเทาไร      มลูแหงวิวาทมีเทาไร     มูลแหงการโจทมีเทาไร 
ธรรมเปนที่ต้ังแหงความใหระลึกถึงกนัมีเทาไร  เรื่องทําความแตกราวกันมีเทาไร 
อธิกรณมีเทาไร   สมถะมีเทาไร. 
           [๘๔๒]  อาบัติมี ๕  กองอาบัติมี   ๕  วินีตวัตถุมี ๕  อาบัติมี  ๗  กอง 
อาบัติมี ๗ วินีตวัตถุมี  ๗  ความไมเคารพมี  ๖  ความเคารพมี  ๖  วินีตวัตถุมี  ๖ 
วิบัติมี  ๔  สมุฏฐานแหงอาบัติมี  ๖   มูลแหงวิวาทมี  ๖   มลูแหงการโจทมี  ๖ 
ธรรมเปนที่ต้ังแหงความใหระลึกถึงกนัมี  ๖     เรื่องทําความแตกราวกันมี   ๑๘ 
อธิกรณมี  ๔  สมถะมี  ๗. 
 
                                                   อาบัติ  ๕  
           [๘๔๓]  ในหัวขอเหลาน้ันอาบัติ  ๕  เปนไฉน  ?   คือ  อาบัติปาราชิก 
อาบัติสังฆาทิเสส  อาบัติปาจิตตีย  อาบัติปาฏิเทสนียะ  อาบัติทุกกฏ  นี้อาบัติ ๕. 
 
                                                  กองอาบัติ  ๕  
           [๘๔๔]   ในหัวขอเหลาน้ัน  กองอาบัติ  ๕  เปนไฉน  ?  คือ  กองอาบัติ 
ปาราชิก    กองอาบัติสังฆาทิเสส    กองอาบัติปาจิตตีย    กองอาบัติปาฏิเทสนียะ 
กองอาบัติทุกกฏ  นี้กองอาบัติ  ๕.      



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 369 

                                      วนิีตวัตถุ  ๕           
           [๘๘๕]  ในหัวขอเหลาน้ัน  วินีตวัตถุ  ๕  เปนไฉน  ? คือ  การเวน  
ไกล    การเวนขาด    การงดเวน     เจตนาเครื่องเวนจากกองอาบัติ  ๕  ความไม 
ประกอบ  ความไมทํา   ความไมแกลงตอง  ความไมละเมิดขอบเขต  การกําจัด 
กองอาบัติ  ๕  ดวยอริยมรรคชื่อเสตุ   นี้วินีตวัตถุ ๕. 
 
                                          อาบัติ  ๗  
           [๘๔๖]  ในหัวขอเหลาน้ัน   อาบัติ  ๗  เปนไฉน ?  คือ อาบัติปาราชิก 
อาบัติสังฆาทิเสส  อาบัติถุลลัจจัย  อาบัติปาจิตตีย   อาบัติปาฏิเทสนียะ   อาบัติ 
ทุกกฏ  อาบัติทุพภาสิต  นี้อาบัติ ๗. 
 
                                       กองอาบัติ  ๗     
           [๘๔๗]   ในหัวขอเหลาน้ัน กองอาบัติ ๗ เปนไฉน  ?  คือ กองอาบัติ 
ปาราชิก  กองอาบัติสังฆาทิเสส  กองอาบัติถุลลัจจัย  กองอาบัติปาจิตตีย  กอง 
อาบัติปาฏิเทสนียะ  กองอาบัติทุกกฏ  กองอาบัติทุพภาสิต   นี้กองอาบัติ  ๗. 
 
                                        วินีตวัตถุ  ๗  
           [๘๔๘]  ในหัวขอเหลาน้ัน  วินีตวัตถุ  ๗  เปนไฉน  ?  คือ การเวนไกล 
การเวนขาด   การงดเวน    เจตนาเครื่องเวนจากกองอาบัติ  ๗ ความไมประกอบ 
ความไมทํา  ความไมแกลงตอง  ความไมละเมิดขอบเขต   การกาํจัดกองอาบัติ ๗ 
ดวยอริยมรรคชื่อเสตุ   นีวิ้นีตวัตถุ ๗.                                
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                                        ความไมเคารพ  ๖       
           [๘๔๙]  ในหัวขอเหลาน้ัน    ความไมเคารพ  ๖  เปนไฉน ?  คือ  ความ 
ไมเคารพในพระพุทธเจา     ความไมเคารพในพระธรรม     ความไมเคารพใน 
พระสงฆ  ความไมเคารพในสิกขา  ความไมเคารพในอัปปมาท  ความไมเคารพ 
ในปฏิสันถาร  นี้ความไมเคารพ ๖. 
 
                                           ความเคารพ  ๖  
           [๘๕๐]   ในหัวขอเหลาน้ัน   ความเคารพ ๖  เปนไฉน  ?  คือ  ความ 
เคารพในพระพุทธเจา     ความเคารพในพระธรรม     ความเคารพในพระสงฆ 
ความเคารพในสิกขา     ความเคารพในอัปปมาท     ความเคารพในปฏิสันถาร 
นี้ความเคารพ ๖.             
                      
                                              วินีตวัตถุ  ๖  
           [๘๕๑]   ในหัวขอเหลาน้ัน   วินีตวัตถุ  ๖  เปนไฉน ?  คือ การเวนไกล 
การเวนขาด     การงดเวน      เจตนาเคร่ืองเวนจากความไมเคารพ  ๖   ความไม 
ประกอบความไมทํา   ความไมแกลงตอง    ความไมละเมิดขอบเขต    การกําจัด 
ความไมเคารพ ๖  ดวยอริยมรรคชื่อเสตุ  นี้วินีตวัตถุ  ๖.  
 
                                                  วิบัติ  ๔  
           [๘๕๒]  ในหัวขอเหลาน้ัน     วิบัติ  ๔ เปนไฉน ?     คือ    ศีลวิบัติ 
อาจารวิบัติ   ทิฏฐิวิบัติ   อาชีววิบัติ   นีวิ้บัติ  ๔.  
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                                       สมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖    
           [๘๕๓]  ในหัวขอเหลาน้ัน  สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖  เปนไฉน ?  คือ 
อาบัติเกิดแตกาย   มใิชวาจา  มิใชจิต  ก็มี  อาบัติเกิดแตวาจา  มิใชกาย  มิใชจิต 
ก็มี   อาบัติเกิดแตกายกับวาจา  มิใชจิต  ก็มี   อาบัติเกิดแตกายกับจิต  มิใชวาจา 
ก็มี   อาบัติเกิดแตวาจากับจิต  มิใชกาย  ก็มี   อาบัติเกิดแตกายวาจาและจิต  ก็มี 
นี้สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖.  
 
                                          มูลแหงการวิวาท  ๖  
           [๘๕๔]  ในหัวขอเหลาน้ัน    มูลแหงวิวาท ๖ เปนไฉน ?  คือ  ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้    เปนผูมักโกรธ  เปนผูถือโกรธ  ภิกษุผูที่มักโกรธ  ถือโกรธนั้น 
ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา  พระธรรม   และพระสงฆ  ยอมไมทํา 
ใหบริบูรณในสิกขา  ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา  พระธรรม 
และพระสงฆอยู   แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น  ยอมกอวิวาทในสงฆ  การ 
วิวาทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก  เพ่ือไมเปนสุขแกชนมาก  เพ่ือความ 
พินาศแกชนมาก    เพ่ือความไมเกื้อกูล    เพ่ือทุกข    แกเทวดาและมนุษย   ถา 
พวกเธอเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ได   ทั้งภายในท้ังภายนอก   พวกเธอใน 
บริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหงวิวาทอันลามกน้ันเสีย   ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูล 
แหงวิวาทเห็นปานน้ี   ทั้งภายในท้ังภายนอก  พวกเธอในบริษัทนั้น  พึงปฏิบติั 
เพ่ือความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น   ความละมูลแหงวิวาทอัน 
ลามกนั้น  ยอมมีดวยอยางนี้    ความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น 
ยอมมีดวยอยางนี้.  
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           อน่ึง  ภิกษุเปนผูลบหลู  เปนผูตีเสมอทาน  ภิกษุที่เปนผูลบหลูตีเสมอ   
ทานน้ัน    ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา  พระธรรม  และพระสงฆ 
อยู     ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา     ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพ     ยําเกรงใน 
พระศาสดา   พระธรรม   และพระสงฆอยู   แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น 
ยอมกอวิวาทในสงฆ    การวิวาทยอมมีเพ่ือความไมเกื้อกูลแกชนมาก    เพ่ือไม 
เปนสุขแกชนมาก   เพ่ือความพินาศแกชนมาก   เพ่ือความไมเกื้อกูล   เพ่ือทุกข 
แกเทวดาและมนุษย      ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ไดทั้งภายใน 
ทั้งภายนอก    พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหงวิวาทอันลามกน้ันเสีย 
ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานน้ีทั้งภายในทั้งภายนอก   พวกเธอใน 
บริษัทนั้น  พึงปฏิบัติเพ่ือความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกน้ัน  ความ 
ละมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น  ยอมมีดวยอยางนี้  ความเปนไปตอไปแหงมูลแหง 
วิวาทอันลามกนั้น  ยอมมีดวยอยางนี้. 
           อน่ึง   ภิกษุเปนผูมีปกติอิสสา   เปนผูมีปกติตระหน่ี   ภิกษุผูที่มีปกติ 
อิสสา    มีปกติตระหน่ีนั้น      ยอมไมมีความเคารพ    ยําเกรงในพระศาสดา 
พระธรรม     และพระสงฆอยู    ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา    ภิกษุผูที่ไมมี 
ความเคารพ   ยําเกรงในพระศาสดา  พระธรรม  และพระสงฆอยู   แมในสิกขา 
ก็ไมทําใหบริบูรณนั้น   ยอมกอวิวาทในสงฆ  การวิวาทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูล 
แกชนมาก   เพ่ือไมเปนสุขแกชนมาก    เพ่ือความพินาศแกชนมาก    เพ่ือความ 
ไมเกื้อกูล   เพ่ือทุกขแกเทวดาและมนุษย   ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็น 
ปานน้ีไดทั้งภายในท้ังภายนอก     พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหง 
วิวาทอันลามกนั้นเสีย    ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานน้ีทั้งภายใน  
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ทั้งภายนอก    พวกเธอในบริษัทนั้น    พึงปฏิบัติเพ่ือความเปนไปตอไปแหงมูล    
แหงวิวาทอันลามก  ความละมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น   ยอมมีดวยอยางนี้   ความ 
เปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น    ยอมมีดวยอยางนี้. 
           อน่ึง  ภิกษุเปนผูอวดดี   เปนผูเจามายา  ภิกษุผูที่อวดดี  เจามายานั้น 
ยอมไมมีความเคารพ     ยาํเกรงในพระศาสดา    พระธรรม    และพระสงฆอยู 
ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา  ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพ  ยําเกรงในพระศาสดา 
พระธรรม   และพระสงฆอยู   แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น    ยอมกอวิวาท 
ในสงฆการวิวาทยอมมี  เพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพ่ือไมเปนสุขแกชนมาก 
เพ่ือความพินาศแกชนมาก   เพ่ือความไมเกื้อกูล   เพ่ือทุกขแกเทวดาและมนุษย 
ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ได   ทั้งภายในทั้งภายนอก   พวกเธอ 
ในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหงวิวาทอันลามกน้ันเสีย   ถาพวกเธอไมเล็งเห็น 
มูลแหงวิวาทเห็นปานน้ีทั้งภายในท้ังภายนอก  พวกเธอในบริษัทนั้น  พึงปฏิบัติ 
เพ่ือความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น   ความละมูลแหงวิวาทอัน 
ลามกนั้น  ยอมมีดวยอยางนี้   ความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น 
ยอมมีดวยอยางนี้ 
           อน่ึง  ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก    มคีวามเห็นผิด   ภิกษุผูที่มี 
ความปรารถนาลามก    มคีวามเห็นผิดน้ัน     ยอมไมมีความเคารพยําเกรงใน 
พระศาสดา  พระธรรม   และพระสงฆอยู  ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา  ภิกษุ 
ผูที่ไมมีความเคารพ   ยําเกรงในพระศาสดา   พระธรรมและพระสงฆอยู  แมใน 
สิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น      ยอมกอวิวาทในสงฆ    การวิวาทยอมมีเพ่ือความ 
ไมเกื้อกูลแกชนมาก    เพ่ือไมเปนสุขแกชนมาก     เพ่ือความพินาศแกชนมาก  
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เพ่ือความไมเกื้อกูล    เพ่ือทุกข    แกเทวดาและมนุษย    ถาพวกเธอเล็งเห็นมูล    
แหงวิวาทเห็นปานน้ีได    ทั้งภายในท้ังภายนอก    พวกเธอในบริษัทนั้น     พึง 
พยายามละมูลแหงวิวาทอันลามกน้ันเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็น 
ปานน้ี    ทั้งภายในท้ังภายนอก  พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติ   เพ่ือความเปน 
ไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกน้ัน   ความละมูลแหงวิวาทอันลามกน้ันยอม 
มีดวยอยางนี้    ความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกน้ัน    ยอมมีดวย 
อยางนี้  
           อน่ึง   ภิกษุเปนผูถือแตความเห็นของตน   ถอือยางแนนแฟน   ปลด 
ไดยากภิกษุผูที่ถือแตความเห็นของตน     ถืออยางแนนแฟน    ปลดไดยากน้ัน 
ยอมไมมีความเคารพ   ยําเกรงในพระศาสดา   พระธรรมและพระสงฆอยู   ยอม 
ไมทําใหบริบูรณในสิกขา    ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพ     ยําเกรงในพระศาสดา 
พระธรรม   และพระสงฆอยู   แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น   ยอมกอวิวาท 
ในสงฆ   การวิวาทยอมมีเพ่ือความไมเกื้อกูลแกชนมาก     เพ่ือไมเปนสุขแกชน 
มาก   เพ่ือความพินาศแกชนมาก    เพ่ือความไมเกื้อกูล    เพ่ือทุกข    แกเทวดา 
และมนุษย    ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานน้ีได    ทั้งภายในท้ังภาย 
นอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหงวิวาทอันลามกนั้นเสีย  ถาพวก 
เธอไมเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานน้ี  ทั้งภายในท้ังภายนอก  พวกเธอในบริษัท  
นั้น  พึงปฏิบติั   เพ่ือความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น    ความ 
ละมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น    ยอมมีดวยอยางนี้  ความเปนไปตอไปแหงมูลแหง 
วิวาทอันลามกนั้น   ยอมมีดวยอยางนี้   นี้มูลแหงวิวาท ๖                      
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                                    มลูแหงการโจท  ๖    
           [๘๕๕]  ในหัวขอเหลาน้ัน   มูลแหงการโจท  ๖  เปนไฉน  ?  คือ ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้   เปนผูมักโกรธ  ถือโกรธ  ภิกษุผูทีม่ักโกรธถือโกรธน้ัน  ยอม 
ไมมีความเคารพ   ยําเกรง   ในพระศาสดา   พระธรรม   และพระสงฆอยู   ยอม 
ไมทําใหบริบูรณในสิกขา  ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพ   ยําเกรง   ในพระศาสดา 
พระธรรม   และพระสงฆอยู    แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น    ยอมกอการ 
โจทในสงฆ  การโจทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก  เพ่ือไมเปนสุขแกชน 
มาก   เพ่ือความพินาศแกชนมาก    เพ่ือความไมเกื้อกูล    เพ่ือทุกข    แกเทวดา 
และมนุษย   ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานน้ีได   ทัง้ภายในท้ังภาย 
นอก   พวกเธอในบริษัทนั้น  พึงพยายามละมูลแหงการโจทอันลามกน้ันเสีย  ถา 
พวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานน้ี    ทั้งภายในท้ังภายนอก   พวกเธอ 
ในบริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพ่ือความเปนไปตอไปแหงมูลแหงการโจทอันลามกน้ัน 
ความละมูลแหงการโจทอันลามกน้ันยอมมีดวยอยางนี้   ความเปนไปแหงมูลแหง 
การโจทอันลามกน้ัน  ยอมมีดวยอยางนี้                                       
           อน่ึง  ภิกษุเปนผูลบหลู  เปนผูดีเสมอทาน  ภิกษุผูที่ลบหลูดีเสมอทาน 
นั้น   ยอมไมมีความเคารพ   ยําเกรง    ในพระศาสดา  พระธรรม  และพระสงฆ 
อยู   ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา  ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพ  ยําเกรง ในพระ 
ศาสดา  พระธรรม   และพระสงฆอยู   แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น   ยอม 
กอการโจทในสงฆ   การโจทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก    เพ่ือไมเปน 
สุขแกชนมาก   เพ่ือความพินาศแกชนมาก   เพ่ือความไมเกื้อกูล   เพ่ือทุกข  แก 
เทวดาและมนุษย   ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานน้ีได   ทั้งภายใน  
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และภายนอก    พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหงการโจทอันลามกน้ัน   
เสีย    ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานน้ี    ทั้งภายในท้ังภายนอก 
พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติ   เพ่ือความเปนไปตอไปแหงมูลแหงการโจทอัน 
ลามกนั้น  ความละมูลแหงการโจทอันลามกน้ัน  ยอมมีดวยอยางนี้    ความเปน 
ไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกน้ัน  ยอมมีดวยอยางนี้  
           อน่ึง  ภิกษุเปนผูมีปกติอิสสา   เปนผูมีปกติตระหนี่   ภิกษุผูที่มีปกติ- 
อิสสามีปกติตระหน่ีนั้น  ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา  พระธรรม 
และพระสงฆอยู  ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขาภิกษุผูที่ไมมีความเคารพยําเกรง 
ในพระศาสดา  พระธรรม  และพระสงฆอยู  แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น 
ยอมกอการโจทในสงฆ     การโจทยอมมีเพ่ือความไมเกื้อกูลแกชนมาก    เพ่ือไม 
เปนสุขแกชนมาก   เพ่ือความพินาศแกชนมาก   เพ่ือความไมเกื้อกูล    เพ่ือทุกข 
แกเทวดา   และมนุษย   ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานน้ีไดทั้งภาย 
ในทั้งภายนอก   พวกเธอในบริษัทนั้น    พึงพยายามละมูลแหงการโจทอันลามก 
นั้นเสีย  ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานน้ี   ทั้งภายในท้ังภายนอก 
พวกเธอในบริษัทนั้น  พึงปฏิบัติ    เพ่ือความเปนไปตอไปแหงมูลแหงการโจท 
อันลามกน้ัน    ความละมูลแหงการโจทอันลามกน้ันยอมมีดวยอยางนี้   ความเปน 
ไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกน้ัน   ยอมมีดวยอยางนี้ 
           อน่ึง  ภิกษุเปนผูอวดดี    เปนผูเจามายา    ภิกษุผูที่อวดดีเจามายานั้น 
ยอมไมมีความเคารพ   ยําเกรง    ในพระศาสดา    พระธรรม    และพระสงฆอยู 
ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา  ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพ  ยําเกรง  ในพระศาสดา 
พระธรรม   และพระสงฆอยู    แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น    ยอมกอการ  
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โจทในสงฆ   การโจทยอมมี   เพ่ือความไมเกื้อกูลแกชนมาก  เพ่ือไมเปนสุขแก    
ชนมาก   เพ่ือความพินาศแกชนมาก   เพ่ือความไมเกื้อกูล   เพ่ือทุกขแกเทวดา 
และมนุษย   ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานน้ีได   ทัง้ภายในท้ังภาย 
นอก  พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหงการโจทอันลามกน้ันเสีย  ถา 
พวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานน้ี  ทั้งภายในท้ังภายนอก  พวกเธอ 
ในบริษัทนั้น    พึงปฏิบัติ   เพ่ือความเปนไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามก  
นั้น   ความละมูลแหงการโจทอันลามกน้ัน  ยอมมีดวยอยางนี้  ความเปนไปตอ 
ไปแตงมูลแหงการโจทอันลามกน้ัน   ยอมมีดวยอยางนี้ 
           อน่ึง  ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก  เปนผูมีความเห็นผิด  ภิกษุ 
เปนผูมีความปรารถนาลามก  มีความเห็นผิดนั้น  ยอมไมมีความเคารพ  ยําเกรง 
ในพระศาสดา   พระธรรม    และพระสงฆอยู    ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา 
ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพ   ยําเกรง  ในพระศาสดา  พระธรรม  และพระสงฆอยู 
แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น   ยอมกอการโจทในสงฆ   การโจทยอมมีเพื่อ 
ความไมเกื้อกูลแกชนมาก  เพ่ือไมเปนสุขแกชนมาก  เพ่ือความพินาศแกชนมาก 
เพ่ือความไมเกื้อกูล    เพ่ือทุกข    แกเทวดาและมนุษย    ถาพวกเธอเล็งเห็นมูล 
แหงการโจทเห็นปานน้ี ได    ทั้งภายในท้ังภายนอก    พวกเธอในบริษัทนั้นพึง 
พยายามละมูลแหงการโจทอันลามกน้ันเสีย     ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงการ 
โจทเห็นปานนี้   ทั้งภายในทั้งภายนอก  พวกเธอในบริษัทนั้น  พึงปฏิบัติ   เพ่ือ 
ความเปนไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกน้ัน  ความละมูลแหงการโจทอัน 
ลามกนั้น     ยอมมีดวยอยางนี้    ความเปนไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามก 
นั้น  ยอมมีดวยอยางนี้  
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           อน่ึง    ภิกษุเปนผูถือแตความเห็นของตน    ถืออยางแนนแฟนปลดได   
ยาก  ภิกษุผูที่ถือแตความเห็นของตน   ถืออยางแนนแฟนปลดไดยากน้ัน     ยอม 
ไมมีความเคารพ    ยําเกรงในพระศาสดา   พระธรรม   และพระสงฆอยู    ยอม 
ไมทําใหบริบูรณในสิกขา    ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพ     ยําเกรงในพระศาสดา 
พระธรรม   และพระสงฆอยู    แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น    ยอมกอการ 
โจทในสงฆ    การโจทยอมมีเพ่ือความไมเกื้อกูลแกชนมาก    เพ่ือไมเปนสุขแก 
ชนมาก   เพ่ือความพินาศแกชนมาก  เพ่ือความไมเกื้อกูล  เพ่ือทุกข   แกเทวดา 
และมนุษย     ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานน้ีได     ทั้งภายในท้ัง 
ภายนอก    พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหงการโจทอันลามกน้ันเสีย 
ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานน้ี    ทั้งภายในท้ังภายนอก    พวก 
เธอในบริษัทนั้น   พึงปฏิบัติเพ่ือความเปนไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามก 
นั้น      ความละมูลแหงการโจทอันลามกน้ัน    ยอมมีดวยอยางนี้    ความเปนไป 
ตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกน้ัน   ยอมมีดวยอยางนี้    นีมู้ลแหงการโจท  ๖ 
 
                                   สาราณียธรรม  ๖  ประการ  
           [๘๕๖]   ในหัวขอเหลาน้ัน    ธรรมเปนที่ต้ังแหงความใหระลึกถึงกนั  ๖ 
เปนไฉน ? 
           ภิกษุในธรรมวินัยนี้     เขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวยเมตตาในเพ่ือน 
สพรหมจารีทั้งหลาย   ทัง้ในท่ีแจงท้ังในที่ลับ    ธรรมแมนี้เปนที่ต้ังแหงความให 
ระลึกถึงกัน  ทําใหเปนที่รัก  ทําใหเปนที่เคารพ  เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน 
เพ่ือความไมวิวาทกัน    เพ่ือความพรอมเพรียงกัน    เพ่ือความเปนอันหน่ึงอัน 
เดียวกัน.  
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           อน่ึง ภิกษุเขาไปต้ังวจีกรรมประกอบ  ดวยเมตตาในเพ่ือนสพรหมจารี    
ทั้งหลาย   ทัง้ในท่ีแจงท้ังในที่ลับ   ธรรมแมนี้เปนที่ต้ังแหงความใหระลึกถึงกัน 
ทําใหเปนที่รัก  ทําใหเปนที่เคารพ  เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน  เพ่ือความ 
ไมวิวาทกัน  เพ่ือความพรอมเพรียงกัน   เพ่ือความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน. 
           อน่ึง  ภิกษุเขาไปต้ังมโนกรรมประกอบดวยเมตตา   ในเพื่อนสพรหม- 
จารีทั้งหลาย    ทั้งในท่ีแจงท้ังในท่ีลับ     ธรรมแมนีเ้ปนที่ต้ังแหงความใหระลึก 
ถึงกัน    ทําใหเปนที่รัก    ทําใหเปนที่เคารพ    เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน 
เพ่ือความไมวิวาทกัน    เพ่ือความพรอมเพรียงกัน    เพ่ือความเปนอันหน่ึงอัน 
เดียวกัน.                                                                     
           อน่ึง  ภิกษุเปนผูไมหวงลาภที่เกิดโดยธรรม   ที่ตนหาไดโดยชอบธรรม 
โดยที่สุดแมแตอาหารท่ีนับเนื่องในบาตร   ไวบริโภคเปนผูบริโภครวมกับเพ่ือน 
สพรหมจารีผูมีศีล  ธรรมแมนี้เปนที่ต้ังแหงความใหระลึกถึงกนั  ทําใหเปนที่รัก 
ทําใหเปนที่เคารพ  เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน  เพ่ือความไมวิวาทกัน  เพ่ือ 
ความพรอมเพรียงกัน  เพ่ือความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน.     
           อน่ึง  ภิกษุเปนผูมีศีลเสมอกับเพ่ือนสพรหมจารีใน ศีลท้ังหลาย   ทีไ่ม 
ขาด  ไมทะลุ  ไมตาง  ไมพรอย  เปนไท   อันวิญูชนสรรเสรญิ   อันกิเลส 
ไมจับตองเปนไปเพ่ือสมาธิ     ทั้งในที่แจงท้ังในท่ีลับอยู     ธรรมแมนี้เปนที่ต้ัง 
แหงความใหระลึกถึงกัน  ทําใหเปนที่รัก  ทําใหเปนที่เคารพ  เปนไปเพ่ือความ 
สงเคราะหกัน   เพ่ือความไมวิวาทกัน   เพ่ือความพรอมเพรียงกัน   เพ่ือความ 
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน. 
           อน่ึง  ภิกษุเปนผูมีทิฏฐิเสมอกับเพ่ือนสพรหมจารีในทิฏฐิอันประเสริฐ 
นําออกจากทุกข   นําไปเพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบแกผูทําตามพร่ําสอน  ทั้งใน  
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ที่แจงท้ังในท่ีลับอยู    ธรรมแมนี้เปนที่ต้ังแหงความใหระลึกถึงกัน   ทําใหเปน  
ที่รัก  ทําใหเปนที่เคารพ  เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน  เพ่ือความไมวิวาทกัน   
เพ่ือความพรอมเพรียงกัน  เพ่ือความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  นีส้าราณียธรรม  ๖. 
 
                                   เรื่องทําความแตกราว  ๑๘  
           [๘๕๗]  ในหัวขอเหลาน้ัน   เรื่องทําความแตกราวกัน  ๑๘  เปนไฉน ? 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
           ๑.   แสดงสภาพมิใชธรรมวา   เปนธรรม 
           ๒.   แสดงธรรมวา   สภาพมิใชธรรม   
           ๓.   แสดงสภาพมิใชวินัยวา   เปนวินัย 
           ๔.   แสดงวินัยวา   สภาพมิใชวินัย 
           ๕.   แสดงสิ่งท่ีพระตถาคตมิไดทรงภาษิต  มิไดตรัสไววา พระตถาคต 
ทรงภาษิต  ตรัสไว 
           ๖.   แสดงสิงท่ีพระตถาคตไดทรงภาษิต     ตรัสไวแลววา   พระตถาคต 
มิไดทรงภาษิต  มิไดตรัสไว            
           ๗.   แสดงสิ่งท่ีพระตถาคตมิไดทรงประพฤติมาวา     พระตถาคตทรง 
ประพฤติมา 
           ๘.  แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรงประพฤติมาวา    พระตถาคตมิไดทรง 
ประพฤติมา 
           ๙.  แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไววา     พระตถาคตทรง 
บัญญัติไว  
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           ๑๐.  แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรงบัญญัติไววา     พระตถาคตมิไดทรง   
บัญญัติไว  
           ๑๑.   แสดงอาบัติวา   มิใชอาบัติ 
           ๑๒.   แสดงส่ิงมิใชอาบัติวา   เปนอาบัติ 
           ๑๓.   แสดงอาบัติเบาวา   อาบัติหนัก 
           ๑๔.   แสดงอาบัติหนักวา  อาบัติเบา 
           ๑๕.  แสดงอาบัติมีสวนเหลือวา  อาบัติหาสวนเหลือมิได 
           ๑๖.   แสดงอาบัติหาสวนเหลือมิไดวา  อาบัติมีสวนเหลือ 
           ๑๗.   แสดงอาบัติชั่วหยาบวา   อาบัติไมชั่วหยาบ 
           ๑๘.   แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา   อาบัติชั่วหยาบ. 
                                 นี้เรือ่งทําการแตกราว   ๑๘. 
 
                                              อธิกรณ  ๔ 
           [๘๕๘]   ในหัวขอเหลาน้ัน  อธิกรณ ๔  เปนไฉน  ?  คือวิวาทาธิกรณ  ๑ 
อนุวาทาธิกรณ ๑   อาปตตาธิกรณ  ๑  กิจจาธิกรณ  ๑  นี้  อธิกรณ  ๔. 
 
                                                สมณะ   ๗ 
            [๘๕๙]  ในหัวขอเหลาน้ัน  สมถะ ๗  เปนไฉน ?   คือสัมมุขาวินัย ๑ 
สติวินัย ๑  อมูฬหวินัย ๑  ปฏิญญาตกรณะ ๑   เยภุยยสิกา ๑  ตัสสปาปยสิกา ๑ 
ติณวัตถารกะ  ๑ นี้  สมถะ ๗. 
                                           กติปุจฉาวาร  จบ  
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                                          หัวขอประจําวาร   
           [๘๖๐]  อาบัติ  กองอาบัติ  วินีตวัตถุ  และอาบัติ  กองอาบัติ  วินีตวัตถ ุ
อีกอยางละ ๗  ความไมเคารพ   ความเคารพ    วินีตวัตถุอีก ๗ วิบัติ    สมุฏฐาน     
แหงอาบัติ   มูลแหงการวิวาท   และการโจท   ธรรมเปนที่ต้ังแหงความใหระลึก 
ถึงกัน   เรื่องทําการแตกราว   อธิกรณและสมถะ  ๗  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
แลว   รวมเปน ๑๗ บท. 
 
                                        กติปุจฉาวารวัณณนา  
                        [วินิจฉัยในคําวา  กติ  อาปตฺติโย   เปนตน]  
           บัดนี้    พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย   ต้ังบทมาติกาโดยนัย  มีคําวา 
กติ   อาปตฺติโย   เปนอาทิแลว    กลาววิภังคดวยอํานาจนิทเทสและปฏินิทเทส 
เพ่ือใหเกิดความฉลาด  ในสวนท้ังหลายมีอาบัติเปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  กติ   อาปตฺติโย   เปนคําถามถึงอาบัติ 
ซึ่งมาในมาติกาและในวิภังค.   แมในบทท่ี  ๒  ก็มีนยัเหมือนกัน.    จริงอยู   ใน 
บทที่ ๒ นี้   อาบัติสิ้นเชิงทีเดียว   ทานกลาววา   กอง   ดวยอํานาจแหงหมวด. 
           คําท่ีวา  วินีตวตฺถูนิ  เปนคําถามถึงความระงับอาบัติเหลาน้ัน.  
           จริงอยู ๓ บทวา  วินีต  วินโย  วูปสโม   นี้    โดยใจความเปนอัน 
เดียวกัน.  
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           เนื้อความแหงบทในคําวา  วินีตวตฺถูนิ  นี้    พึงทราบดังนี้วา  วัตถุ   
เปนเครื่องกําจัดอาบัตินั่นเอง  ชื่อวาวินีตวัตถุ. 
           บัดนี้   เมื่ออคารวะเหลาใดมีอยู   อาบัติจึงมี,  เมื่ออคารวะเหลาใดไมมี 
อาบัติยอมไมมี,     เพ่ือแสดงอคารวะเหลาน้ัน      ทานจึงกลาวคําถาม  ๒  ขอวา 
กติ  อคารวา  เปนตน .  สวนคําวา  วินีตวตฺถูนิ  นี้   เปนคําถามถึงการกําจัด 
อคารวะเหลาน้ัน. 
           ก็เพราะอาบัติเหลาน้ัน    ที่จัดวาไมถึงความวิบัติยอมไมมี    ฉะน้ัน 
คําท่ีวา  กติ  วิปตฺติโย  นี้  จึงเปนคําถามถึงความมีวิบัติแหงอาบัติทั้งหลาย. 
           คําท่ีวา   กติ   อาปตฺติสมุฏานา  นี้     เปนคําถามถึงสมุฏฐานแหง 
อาบัติเหลาน้ันเอง. 
           คําท่ีวา  วิวาทมูลานิ   อนุวาทมลูานิ  เหลาน้ี   เปนคําถามถึงมูลแหง 
วิวาทและอนุวาทท่ีมาวา  วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ. 
           คําท่ีวา  สาราณียา  ธมมฺา  นี ้  เปนคําถามถึงธรรมท่ีทําความไมมี 
แหงมูลของวิวาทและอนุวาท. 
           คําท่ีวา  เภทกรวตฺถูนิ   นี ้   เปนคําถามถึงวัตถุที่กอความแตก   ซึ่ง 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในคําวา  อธิกรณเปนไปเพ่ือแตกกันก็ดี   เปนอาทิ. 
           คําท่ีวา  อธิกรณาน ิ นี ้   เปนคําถามถึงธรรมท่ีเกิดข้ึน    ในเม่ือมี 
เภทกรวัตถุ. 
           คําท่ีวา  สมถา  นี ้   เปนคําถามถึงธรรมที่สําหรับระงับอธิกรณ 
เหลาน้ันแล. 
           คําท่ีวา  ปฺจ   อาปตฺติโย   ตรัสดวยอํานาจอาบัติซึ่งมาในมาติกา. 
           คําท่ีวา  สตฺต   ตรสัดวยอํานาจอาบัติซึ่งมาในวิภังค.  
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                       [วาดวยวิเคราะหแหงอารติศัพทเปนตน]    
           ที่ชื่อวา   อารติ   เพราะวิเคราะหวา   เวนไกลจากกองอาบัติเหลาน้ัน. 
อีกอยางหนึ่ง   ธรรมชาติที่เวนอยางกวดขันจากกองอาบัติเหลาน้ัน  ชื่ออารติ. 
           ที่ชื่อวา    วริติ    เพราะวิเคราะหวา     เวนเสียตางหากจากกองอาบัติ 
เหลาน้ัน.                
           ที่ชื่อวา   ปฏิวิรติ   เพราะวิเคราะหวา    เวนเฉพาะหน่ึง ๆ   จากกอง 
อาบัติเหลาน้ัน. 
           ที่ชื่อวา  เวรมณ ี  เพราะวิเคราะหวา  ขับเวรสีย  คือยังเวรใหสาบสูญ 
           ที่ชื่อวา  อกิริยา  เพราะวิเคราะหวา   วิรัตินัน่   เปนเหตุอันภิกษุไม 
ทํากองอาบัติเหลาน้ัน. 
           ที่ชี่อวา    อกรณ     เพราะเปนขาศึกตอความกระทํากองอาบัติที่จะพึง 
เกิดข้ึน   ในเมื่อวิรัตินั้นไมมี.       
           ที่ชื่อวา   อนชฺฌาปตฺติ   เพราะเปนขาศึกตอความตองกองอาบัติ. 
           ที่ชื่อวา  เวลา  เพราะเปนเหตุผลาญ.  อธิบายวา  เพราะเปนเหตุคลอน 
คือเพราะเปนเหตุพินาศ. 
           ที่ชื่อวา   เสตุ   เพราะวิเคราะหวา   ผูกไว   คือตรึงไว   ไดแก   คุมไว 
ซึ่งทางเปนที่ออกไป.  คําวา เสตุ  นี้   เปนชื่อแหงกองอาบัติทั้งหลาย.   เสตุนั้น 
อันภิกษุยอมสังหารดวยวิรัตินั่น  เพราะฉะนั้น  วิรัตินัน    จึงชื่อ  เสตุฆาโต. 
           แมในนิทเทสแหงวินีตวัตถุที่เหลือท้ังหลาย   ก็นัยนี้แล.  
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                                     [วาดวยอคาวะ ๖]    
           วินิจฉัยในคําวา  พุทฺเธ   อคารโว   เปนอาทิ  พึงทราบดังนี้:-  
           ผูใด     เมื่อพระพุทธเจายังทรงอยูไมไปสูที่บํารุง     เมื่อพระพุทธเจา 
ปรินิพพานแลว    ไมไปสูเจติยสถาน    โพธิสถาน    ไมไหวเจดียหรือตนโพธิ 
กางรมและสวมรองเทาเท่ียวไปบนลานเจดีย    พึงทราบวา    ผูนั้น    ไมมีความ 
เคารพในพระพุทธเจา. 
           ฝายผูใด    อาจอยูแท  แตไมไปสูที่ฟงธรรม  ไมสวดสรภัญญะไมกลาว 
ธรรมกถา  ทาํลายโรงธรรมสวนะเสียแลวไป  มีจิตฟุงซานหรือไมเอ้ือเฟอน่ังอยู 
พึงทราบวา  ผูนั้น  ไมมีความเคารพในพระธรรม.                                
           ผูใด    ไมประจงต้ังไวซึ่งความยําเกรง    ในพระเถระ    ภิกษุใหมและ 
ภิกษุผูปูนกลาง   แสดงความคะนองกาย  ในทีทั้งหลายโรงอุโบสถและโรงวิตก 
เปนตน   ไมไหวตามลําดับผูแก    พึงทราบวา    ผูนั้น    ไมมีความเคารพใน 
พระสงฆ. 
           ฝายผูใด  ไมสมาทานศึกษาไตรสิกขาเสียเลย   พึงทราบวา   ผูนั้น  ไม 
มีความเคารพในสิกขา. 
           ฝายผูใด   ทั้งอยูในความประมาท   คือในความอยูปราศจากสติเทานั้น 
ไมพอกพูนลักษณะความไมประมาท    พึงทราบวา    ผูนั้นไมมคีวามเคารพใน 
ความไมประมาท 
           อน่ึง  ผูใด  ไมกระทําเสียเลย  ซึ่งปฏิสันถาร  ๒ อยางนี้    คือ  อามิส- 
ปฏิสันถาร  ธรรมปฏิสันถาร  พึงทราบวา  ผูนั้น   ไมมีความเคารพในปฏิสันถาร. 
           เนื้อความในคาวรนิทเทส พึงทราบโดยบรรยายอันแผกจากท่ีกลาวแลว.  
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                                 [วิวาทมูลนิทเทส]   
           วินิจฉัยในวิวาทมูลนิทเทส  พึงทราบดังน้ี:-  
           เนื้อความแหงขอวา   สตฺถริป    อคารโว  เปนอาทิ  พึงทราบตามนัย 
ที่กลาวแลว  ในความไมมีความเคารพในพระพุทธเจาเปนตนนั่นแล. 
           บทวา  อปฺปฏิสฺโส  ไดแก  ไมประพฤติถอมตน   คือ   ไมยกพระ- 
ศาสดาใหเปนใหญอยู. 
           บทวา  อชฺฌตฺต  วา   ความวา   (ถาวา   ทานท้ังหลายพึงเล็งเห็น 
มูลแหงวิวาทเห็นปานน้ัน)  ในสันดานของตนก็ดี  ในพวกของตนก็ดี  ในบริษัท 
ของตนก็ดี.           
           บทวา  พทิทฺธา   วา  ความวา  ในสันดานของผูอ่ืนก็ดี  ในพวกของ 
ผูอ่ืนก็ดี. 
           สองบทวา  ตตฺถ  ตุมฺเห   ความวา   ทั้งในสันดานของตนและผูอ่ืน 
หรือท้ังในบริษัทของตนและผูอ่ืน   อันตางกันดวยมีในภายในและมีในภายนอก 
นั้น. 
           สองบทวา   ปหานาย   วายเมยฺยาถ   มีความวา   ทานท้ังหลายพึง 
พยายามเพ่ือละมูลแหงวิวาทอันลามกนั่นแล   ดวยนัยทั้งหลาย    มีเมตตาภาวนา 
เปนอาทิ. 
           จริงอยู   วิวาทมูลนั้น   ทั้งท่ีมีในภายใน  ทั้งที่มีในภายนอกยอมละเสีย 
ได  ดวยนัยมเีมตตาภาวนาเปนตน. 
           บทวา  อนวสฺสวาย  ไดแก   เพ่ือความไมเปนไป.  
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           บทวา  สนฺทิฏ ิปรามาสี   มีความวา   ยอมยดึถือความเห็นของตน 
เทาน้ัน    คือ ขอใด  อันตนไดเห็นแลว   ยอมยึดขอน้ันวา  ขอน้ีเทาน้ัน  เปน   
จริง. 
           บทวา   อาธานคาหี   ไดแก   มกัยึดไวอยางมั่นคง. 
 
                                  [อนุวาทมูลนิทเทส] 
           อนุวาทมูลนิทเทส  เสมอดวยวิวาทมูลนิทเทสน่ันเอง  ก็จริง  ถึงกระน้ัน 
ในวิวาทมูลนิทเทสและอนุวาทมูลนิทเทสน้ี   ยอมมีความแปลกกันดังนี้วา  โทษ 
ทั้งหลาย    มคีวามโกรธและความผูกโกรธกันเปนตน     ของภิกษุทั้งหลาย    ผู 
วิวาทกันอาศัยเภทกรวัตถุ  ๑๘  จัดเปนมูลแหงวิวาท   ก็แลเมื่อวิวาทกันอยางนั้น 
ยอมถึงวิบัติอยางใด   อยางหน่ึง   ในวิบัติเปนตนแลว    โจทกันและกันวา  ภิกษุ 
ชื่อโนน    ตองวิบัติชื่อโนน    บาง   วา   ทานเปนผูตองปาราชิก   บาง  วา  ทาน 
เปนผูตองสังฆาทิเสส    บาง.    โทษทัง้หลาย    มีความโกรธและความผูกโกรธ 
กันเปนตน   ของภิกษุทั้งหลายผูโจทกันและกันอยางนั้น  จัดเปนมูลแหงอนุวาท. 
 
                                   [สาราณีธัมมนิทเทส] 
           วินิจฉัยในสาราณียธัมมนิทเทส   ดังน้ี:- 
           กายกรรมท่ีกระทําดวยจิตประกอบดวยเมตตา   ชื่อเมตตากายกรรม. 
           สองบทวา  อาวิ  เจว  รโห  จ  ไดแก  ทั้งตอหนา  ทั้งลับหลัง. 
ในกายกรรม ๒ อยาง  ดวยอํานาจแหงตอหนาและลับหลังน้ัน  การถึงความเปน 
สหาย    ในการงานท้ังหลายมีจีวรกรรมเปนอาทิ    ของภิกษุใหมทั้งหลาย    ชื่อ 
เมตตากายกรรมตอหนา.   สวนสามีจิกรรมท้ังปวง   แมตางโดยกิจมีลางเทาและ 
พัดลมเปนตนใหพระเถระทั้งหลาย  ชือ่เมตตากายกรรม  ตอหนา.  
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           การเก็บงํา  ภัณฑะท้ังหลายมีภัณฑะไมเปนตน    ที่ภิกษุใหมและพระ-   
เถระทั้ง ๒   พวกเก็บงําไวไมดี     ไมทําความดูหม่ินในภิกษุใหมและพระเถระ  
เหลาน้ัน     ประหน่ึงเก็บงําส่ิงของท่ีตนเก็บไวไมดีฉะน้ันชื่อเมตตากายกรรม 
ลับหลัง. 
           ขอวา  อยมฺป    ธมโฺม  สาราณีโย   มีความวา   ธรรมกลาว   คือ 
เมตตากายกรรมนี้   อันเพ่ือพรหมจรรยทั้งหลายพึงระลึกถึง.  อธิบายวา บุคคล 
ใด   ยังสติใหเกิด    กระทําธรรมกลาวคือเมตตากายกรรมนั้น   ธรรมคือเมตตา 
กายกรรมนัน้   เปนธรรมอันบุคคลน้ันทําแลวแกชนเหลาใด   ชนเหลาน้ันมีจิต 
เลื่อมใสแลว   ยอมระลึกถึงบุคคลน้ันวา   ผูนี้เปนสัตบุรุษจริง. 
           บทวา   ปยกรโณ   มีความวา  ธรรมคือเมตตากายกรรมน้ันยอมทํา 
บุคคลน้ัน  ใหเปนที่รักของเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย. 
           บทวา  ครุกรโณ  มคีวามวา  ธรรมน้ัน  ยอมทําบุคคลน้ัน  ใหเปน 
ที่เคารพของเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย. 
           วินิจฉัยในคําวา  สงฺคหาย   เปนตน    พึงทราบดังนี้:- 
           ธรรมน้ัน     ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูอันเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย 
พึงสงเคราะห    เพ่ือความไมวิวาท    เพ่ือความเปนผูพรอมเพรียง    เพ่ือความ 
เปนพวกเดียวกัน  กับเพ่ือนพรหมจรรยเหลาน้ัน. 
           วินิจฉัยในคําวา  เมตฺต   วจีกมมฺ   เปนตน  พึงทราบดังนี้:- 
           การกลาวยกยองอยางนี้วา   ทานเทวเถระ    ทานติสสเถระ    ชื่อเมตตา 
วจีกรรม   ตอหนา.  สวนการกลาวถอยคําท่ีสอความรัก ของบุคคลผูสอบถาม  
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ถึงทาน    ในเม่ือทานไมอยูในสํานัก     อยางนี้วา     ทานเทวเถระของพวกเรา     
ไปไหน ?   ทานติสสเถระของพวกเรา  ไปไหน ?  เมื่อไรหนอ   ทานจักมา ? 
ดังน้ี   ชื่อเมตตาวจีกรรม  ลับหลัง. 
           ก็แลการลืมตาอันสนิทสนมดวยความรัก   กลาวคือเมตตาแลดูดวยหนา 
อันชื่นบาน  ชื่อเมตตามในกรรม  ตอหนา.  การคํานึงถึงเสมอวา  ทานเทวเถระ 
ทานติสสเถระ  จงเปนผูไมมีโรค  มีอาพาธนอย  ชือ่เมตตามโนกรรม  ลับหลัง. 
           บทวา  อปฺปฏิวิภตฺตโภคี   มีความวา   ยอมแบงอามิสไวสําหรับตัว 
แลว   บรโิภคหามิได   แบงไวเฉพาะบุคคลแลว   บริโภคหามิได. 
           ก็ภิกษุใด     ยอมแบงไวบริโภควา    เราจักใหแกภิกษุเหลาอ่ืนเทาน้ัน 
จักบริโภคดวยตนเองเทานี้    หรือวา   เราจักใหแกภิกษุโนนและภิกษุโนนเทาน้ี 
จักบริโภคดวยตนเองเทานี้    ภิกษุนี้   ชื่อวาผูแบงบริโภคโดยเฉพาะ. 
           ฝายภิกษุผูต้ังอยูในสาราณียธรรมน้ี   ไมทําอยางนั้น   ถวายบิณฑบาต 
อันตนนํามาต้ังแตที่พระเถระ   แลวฉันสวนท่ียังเหลือจากที่พระเถระรับเอาไว. 
           พระอรรถกถาจารยทั้งหลายกลาววา    แมจะไมใหแกบุคคลผูทุศีล    ก ็
ควร    เพราะพระบาลีวา    สีลวนฺเตห,ิ    แตอันภิกษุผูบําเพ็ญสาราณียธรรม 
พึงใหแกผูมีศีลและผูทุศีลทั้งปวงทีเดียว. 
           แมเลอืกใหแกภิกษุผูอาพาธและพยาบาลไข   ผูอาคันตุกะ   ผูเตรียมจะ 
ไปและผูขวนขวายในการงานมีจีวรกรรมเปนตน    ก็ควร.   เพราะวา  ภิกษุเลือก 
บุคคลเหลานั้นแลวใหอยู   จะชื่อวาเปนอันทําการจําแนกบุคคลหามิได.  จริงอยู 
เพราะภิกษุทั้งหลายผูเชนน้ี    เปนผูมีลาภฝดเคือง   จึงควรทําใหเปนสวนพิเศษ 
แท   เพราะเหตุนั้น   บุคคลผูบําเพ็ญสาราณียธรรมน้ี    จึงทําการเลือกให.  
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           วินิจฉัยในบทวา  อขณฺฑานิ   เปนตน   พึงทราบดังน้ี:-    
           บรรดาอาบัติ ๗ กอง     สิกขาบทของภิกษุใดเปนคุณสลายเสียขางตน 
หรือขางปลาย  ศลีของภิกษุนั้น  ชื่อวาดวน  เปรียบเหมือนผาขาดท่ีชายโดยรอบ 
ฉะน้ัน. 
           ฝายสิกขาบทของภิกษุใด    ทําลายเสียตรงทามกลาง    ศีลของภิกษุนั้น 
ซึ่งวา เปนชอยทะลุ   เปรยีบเหมือนผาที่เปนชองทะลุตรงกลางฉะนั้น. 
           สิกขาบทของภิกษุใด   ทําลายเสีย ๒-๓ สิกขาบทโดยลําดับ   ศีลของ 
ภิกษุนั้น   ชือ่วาดาง   เปรียบเหมือนแมโคซึ่งมีสีตัวดําและแดงเปนตน  อยางใด 
อยางหน่ึง  สลับกับสีซึ่งไมเหมือนกันที่ผุดข้ึนที่หลังหรือท่ีทอง  ฉะน้ัน. 
           สิกขาบทของภิกษุใด   ทําลายเสียในระหวาง ๆ   ศลีของภิกษุนั้นชื่อวา 
พรอย   เปรียบเหมือนแมโคที่พราวเปนดวงดวยสีไมเหมือนกันในระหวาง ๆ 
ฉะน้ัน. 
           สวนศีลของภิกษุใด   ไมทําลายโดยประการท้ังปวง    ศลีเหลาน้ันของ 
ภิกษุนั้น  ชื่อวา  ไมดวน   ไมทะลุ   ไมดาง  ไมพรอย. 
           ก็ศีลเหลาน้ีนั้น   อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เปนไท   เพราะทํา 
ความเปนไท  อันวิญูชนสรรเสริญ  เพราะเปนศีลที่ทานผูรูยกยอง อันกิเลสไม 
จับตอง  เพราะเปนศีลที่ตัณหาและทิฏฐิจับตองไมได   เปนไปเพ่ือสมาธิ   เพราะ 
ยังอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิใหเปนไปพรอม. 
           สองบทวา  สีลสามฺคโต  วหิรติ  มีความวา  ผูมีศีลเขาถึงความ 
เปนผูเสมอกัน   กับภิกษุทั้งหลายผูมีศีลงาม   ซึ่งอยูในทิศาภาคเหลาน้ัน ๆ.  
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           สองบทวา  ยาย ทิฏ ิ  ไดแก   สัมมาทิฏฐิ   ที่สัมปยุตดวยมรรค.   
           บทวา  อริยา  ไดแก  หาโทษมไิด. 
           บทวา  นิยฺยาติ  ไดแก   พาออกไป. 
           บทวา  ตกฺกรสฺส  ไดแก   ผูมีปกติทําอยางนั้น. 
           บทวา  ทุกขฺกฺขยาย   ไดแก   เพ่ือส้ินไปแหงทุกขทั้งปวง.  
           คําท่ีเหลือ  จนถึงประเภทสมถะเปนที่สุด  มีเนื้อความต้ืนทั้งน้ัน.  
                                 กติปุจฉาวาร  วัณณนา  จบ  
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                                               วีสติวาร    
                                สมุฏฐานวารแหงอาบัติ  ๖  ที ่ ๑  
           [๘๖๑]  มีผูถามวา  ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๑   ภิกษุตองอาบัติปาราชิก 
หรือ    ตอบวา  ไมตองเลย   ตองอาบัติสังฆาทิเสส   หรือ   ตอบวา   บางทีตอง 
ตองอาบัติถุลลัจจัย  หรือ  ตอบวา  บางทีตอง   ตองอาบัติปาจิตตีย   หรือ  ตอบ 
วา   บางทีตอง   ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   หรือ  ตอบวา   บางทีตอง  ตองอาบัติ 
ทุกกฏ  หรือ   ตอบวา   บางทีตอง   ตองอาบัติทุพภาษิต   หรือ   ตอบวาไม 
ตองเลย. 
           [๘๖๒]   มีผูถามวา   ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๒  ภิกษุตองอาบัติปาราชิก 
หรือ   ตอบวา  ไมตองเลย   ตองอาบัติสังฆาทิเสส   หรือ   ตอบวา   บางทีตอง 
ตองอาบัติถุลลัจจัย  หรือ  ตอบวา  บางทีตอง  ตองอาบัติปาจิตตีย  หรือ 
ตอบวา   บางทีตอง  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ หรือ  ตอบวา  ไมตองเลย  ตอง 
อาบัติทุกกฏ   หรือ  ตอบวา  บางทีตอง  ตองอาบัติทุพภาสิต  หรือ  ตอบวา 
ไมตองเลย. 
           [๘๖๓]  มีผูถามวา  ดวยสมุฏฐานอาบัติที่  ๓  ภิกษุตองอาบัติปาราชิก 
หรือ   ตอบวา  ไมตองเลย   ตองอาบัติสังฆาทิเสส   หรือ   ตอบวา   บางทีตอง 
ตองอาบัติถุลลัจจัย หรือ  ตอบวา  บางทีตอง  ตองอาบัติปาจิตตีย  หรือ  ตอบ 
วา  บางทีตอง  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ หรือ ตอบวา  บางทีตอง  ตองอาบัติ 
ทุกกฏ   หรือ  ตอบวา  บางทีตอง  ตองอาบัติทุพภาสิต  หรือ  ตอบวา  ไม 
ตองเลย.  
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           [๘๖๔]  มีผูถามวา   ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๔ ภิกษุตองอาบัติปาราชิก   
หรือ  ตอบวา  บางทีตอง  ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หรือ   ตอบวา   บางทีตอง 
ตองอาบัติถุลลัจจัย   หรอื   ตอบวา   บางทีตอง    ตองอาบัติปาจิตตีย   หรือ 
ตอบวา  บางทีตอง  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  หรือ  ตอบวา  บางทีตอง   ตอง 
อาบัติทุกกฏ  หรือ  ตอบวา  บางทีตอง   ตองอาบัติทุพภาสิต   หรือ    ตอบวา 
ไมตองเลย. 
           [๘๖๕]  มีผูถามวา  ดวยสมุฏฐานอาบัติที่  ๕  ภิกษุตองอาบัติปาราชิก 
หรือ   ตอบวา   บางทีตอง   ตองอาบัติสังฆาทิเสส   หรือ     ตอบวา   บางทีตอง 
ตองอาบัติถุลลัจจัย   หรอื   ตอบวา   บางทีตอง   ตองอาบัติปาจิตตีย   หรือ 
ตอบวา   บางทีตอง   ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   หรอื  ตอบวา  ไมตองเลย   ตอง 
อาบัติทุกกฏ    หรือ   ตอบวา  บางทีตอง   ตองอาบัติทุพภาสิต  หรือ   ตอบวา 
บางทีตอง. 
           [๘๖๖]  มีผูถามวา  ดวยสมุฏฐานอาบัติที่  ๖   ภิกษุตองอาบัติปาราชิก 
หรือ   ตอบวา   บางที่ตอง   ตองอาบัติสังฆาทิเสส   หรือ    ตอบวา    บางทีตอง 
ตองอาบัติถุลลัจจัย   หรอื    ตอบวา   บางทีตอง    ตองอาบัติปาจิตตีย   หรอื 
ตอบวา บางทีตอง  ตองถุลลัจจัย  หรือ ตอบวา บางทีตอง  ตองอาบัติปาจิตตีย 
หรือ  ตอบวา  บางทีตอง   ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  หรือ   ตอบวา  บางทีตอง 
ตองอาบัติทุกกฏ  หรือ  ตอบวา  บางทีตอง  ตองอาบัติทุพภาสิต หรือ ตอบวา 
ไมตองเลย. 
                             สมุฏฐานวารแหงอาบัติ  ๖  ที ่ ๑  จบ  
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                      กตาปตติวารแหงสมฏุฐานอาบัติ  ๖  ที่  ๒   
           [๘๖๗]  ถามวา  ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๑  ภิกษุตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  ดวยสมุฏฐานอาบัติที่  ๑  ภิกษุตองอาบัติ ๕  คือ 
           ๑.   ภิกษุสําคัญวาควร  สรางกุฎีดวยอาการขอเอาเอง  ไมใหสงฆแสดง 
 พ้ืนที่  เกินประมาณ  มีผูจับจองไว  ไมมีชานรอบ   เปนทุกกฏในประโยค 
           ๒.  เมื่อยังไมวางกอนดินอีกกอนหนึ่ง  ตองอาบัติถุลลัจจัย 
           ๓.   เม่ือวางดินกอนน้ันเสร็จแลว   ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
           ๔.  ภิกษุสําคัญวาควรฉันโภชนะในเวลาวิกาล  ตองอาบัติปาจิตตีย 
           ๕.  ภิกษุสําคัญวาควร รับของเค้ียวก็ดี  ของฉันก็ดี  จากมือของภิกษุณี 
มิใชญาติ   ผูเขาไปสูละแวกบาน   ดวยมือของตนมาฉันตองอาบัติปาฏิเทสนียะ 
           ดวยสมุฏฐานอาบัติที่  ๑  ภิกษุตองอาบัติ ๕   เหลาน้ี. 
           ถามวา   อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติเทาไร   บรรดาวิบัติ ๔ สงเคราะห 
ดวยกองอาบัติเทาไร    บรรดากองอาบัติ ๗   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร    บรรดา 
สมุฏฐานอาบัติ ๖   จัดเปนอธิกรณอะไร    บรรดาอธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ 
เทาไร   บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา  อาบัติเหลาน้ัน   จัดเปนวิบัติ  ๒ บรรดาวิบัติ  ๔ คือบางทีเปน 
ศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ 
           สงเคราะหดวยกองอาบัติ  ๕  บรรดากองอาบัติ ๗ คือ   บางทีดวยกอง 
อาบัติสังฆาทิเสส   บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย    บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย 
บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ   บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ 
           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ คือ   เกิดแต 
กาย   มใิชวาจา   มิใชจิต  
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           จัดเปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ ๔   
           ระงับดวยสมถะ  ๓  บรรดาสมถะ ๗  คือบางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑ ดวย 
ปฏิญญาตกรณะ ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  กับติณวัตถารกะ ๑. 
           [๘๖๘]  ถามวา  ดวยสมุฏฐานอาบัติที่  ๒  ภิกษุตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  ดวยสมุฏฐานอาบัติที่  ๒  ภิกษุตองอาบัติ  ๔  คือ 
           ๑.   ภิกษุสําคัญวาควร   สั่งวา   จงทํากุฎีใหฉัน  เขาทํากุฎีใหเธอ  มิได 
ใหสงฆแสดงพ้ืนที่   เกินประมาณ  มีผูจับจองไว  ไมมีชานรอบ  เปนทุกกฏใน 
ประโยค 
           ๒.   เม่ือยังไมวางกอนดินอีกกอนหนึ่ง   ตองอาบัติถุลลัจจัย 
           ๓.   เม่ือวางดินกอนน้ันเสร็จแลว   ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
           ๔.  ภิกษุสําคัญวาควร    สอนธรรมแกอนุปสัมบันวาพรอมกันตอง 
อาบัติปาจิตตีย 
           ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๒   ภิกษุตองอาบัติ ๔   เหลาน้ี. 
           ถามวา  อาบัติเหลาน้ัน  จัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ ๔. . . ระงับ  
ดวยสมถะเทาไร   บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติ  ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ  บางทีเปน 
ศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ 
           สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ    บางทีดวยกอง 
อาบัติสังฆาทิเสส   บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย    บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย 
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 396 

           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  คือ    เกิดแต   
วาจา   มิใชกาย   มิใชจิต 
           จัดเปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ ๔ 
           ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวย 
ปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัย  กับติณวัตถารกะ ๑. 
           [๘๖๙]   ถามวา   ดวยสมุฏฐานท่ี  ๓  ภิกษุตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  ดวยสมุฏฐานที่ ๓  ภิกษุตองอาบัติ ๕ คือ 
           ๑.   ภิกษุสําคัญวาควร   จัดการสรางกุฎี   ไมใหสงฆแสดงพ้ืนที่   เกนิ 
ประมาณ  มีผูจับจองไว  ไมมีชานรอบ   เปนทุกกฏในประโยค 
           ๒.   เม่ือยังมิไดวางกอนดินอีกกอนหนึ่ง   ตองอาบัติถุลลัจจัย  
           ๓.   เม่ือวางดินกอนน้ันเสร็จแลว   ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
           ๔.  ภิกษุสําคัญวาควร    ขอโภชนะอันประณีตเพ่ือประโยชนตนมาฉัน 
ตองอาบัติปาจิตตีย 
           ๕. ภิกษุสําคัญวาควร   ไมหามภิกษุณีผูสั่งเสียอยูแลวฉัน   ตองอาบัติ 
ปาฏิเทสนียะ 
           ดวยสมุฏฐานอาบัติที่  ๓  ภิกษุตองอาบัติ ๕ เหลาน้ี. 
           ถามวา   อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติเทาไร   บรรดาวิบัติ  ๔ . . .  ระงับ 
ดวยสมถะเทาไร   บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติ  ๒  บรรดาวิบัติ  ๔  คือ  บางทีเปน 
ศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ   สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๕  บรรดากองอาบัติ 
๗ คือ   บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส    บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย    บางที  
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ดวยกองอาบัติปาจิตตีย   บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ   บางทีดวยกองอาบัติ    
ทุกกฏ 
           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖ คือ   เกิดแต 
กายกับวาจา  มิใชจิต 
           จัดเปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ ๔ 
           ระงับดวยสมถะ ๑ บรรดาสมถะ ๑ คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวย 
ปฏิญญาตกรณะ ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ  ๑. 
           [๘๗๐]   ถามวา   ดวยสมุฏฐานอาบัติที่  ๔  ภิกษุตองอาบัติทาไร 
           ตอบวา   ดวยสมุฏฐานอาบัติที่  ๔  ภิกษุตองอาบัติ  ๖ คือ 
           ๑.   ภิกษุเสพเมถุนธรรม   ตองอาบัติปาราชิก. 
           ๒.   ภิกษุสําคัญวาควร    สรางกุฎีดวยอาการขอเอาเอง     มิไดใหสงฆ 
แสดงท่ี   เกนิประมาณ   มีผูจับจองไว  ไมมีชานรอบ   เปนทุกกฏในประโยค 
           ๓.   เม่ือยังไมวางคืนอีกกอนหนึ่ง   ตองอาบัติถุลลัจจัย 
           ๔.   เมื่อวางกอนดินนั้นเสร็จแลว   ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
           ๕.  ภิกษุสําคัญวาไมควร  ฉันโภชนะในเวลาวิกาล  ตองอาบัติปาจิตตีย 
           ๖.   ภิกษุสําคัญวาไมควร   รับของของเค้ียวก็ดี    ของฉันก็ดี   จากมือ 
ภิกษุณีมิใชญาติ   ผูเขาไปสูละแวกบาน   ดวยมือตนแลวฉัน      ตองอาบัติปาฏิ- 
เทสนียะ 
           ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๔  ภิกษุตองอาบัติ ๖  เหลาน้ี. 
           ถามวา   อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติเทาไร   บรรดาวิบัติ ๔ . . .   ระงับ 
ดวยสมถะเทาไร   บรรดาสมถะ ๗          
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           ตอบวา  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ  บางทีเปน   
ศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ 
           สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๖  บรรดากองอาบัติ ๗ คือ   บางทีดวยกอง 
อาบัติปาราชิก    บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส    บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย 
บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย   บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ   บางทีดวยกอง 
อาบัติทุกกฏ 
           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ    เกิดแตกาย 
กับจิต   มิใชวาจา 
           จัดเปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ ๔ 
           ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย   ๑ ดวย 
ปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 
           [๘๗๑]  ถามวา  ดวยสมุฏฐานอาบัติที่  ๕  ภิกษุตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  ดวยสมุฏฐานอาบัติที่  ๕  ภิกษุตองอาบัติ  ๖ คือ 
           ๑.  ภิกษุมีความปรารถนาลามก  ถูกความปรารถนาครอบคงํา  กลาว 
อวดอุตริมนุสธรรมท่ีไมมี   ไมเปนจริง   ตองอาบัติปาราชิก 
           ๒.   ภิกษุสําคัญวาไมควร   สั่งวา    จงสรางกุฎีใหฉัน     เขาสรางกุฎีให 
เธอมิไดใหสงฆแสดงพ้ืนท่ี  เกินประมาณ  มีผูจับจองไว  ไมมีชานรอบ  เปน 
ทุกกฏในประโยค 
           ๓.    เม่ือยังไมไดวางกอนดินอีกกอนหน่ึง   ตองอาบัติถุลลัจจัย 
           ๔.   เมื่อวางกอนดินกอนน้ันแลว   ตองอาบัติสังฆาทิเสส  
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           ๕.  ภิกษุสําคัญวาไมควร  สอนธรรมแกอนุปสัมบันวาพรอมกัน  ตอง   
อาบัติปจิตตีย 
           ๖.   ภิกษุไมประสงคจะดา  ไมประสงคจะดูหม่ิน  ไมประสงคจะทําให 
เกอเขิน   กลาวคําเลวทราม   ดวยประสงฆจะลอเลน   ตองอาบัติทุพภาสิต 
           ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๕   ภิกษุตองอาบัติ  ๖ เหลาน้ี. 
           ถามวา  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติเทาไรบรรดาวิบัติ  ๔ . . . ระงับดวย 
สมถะเทาไร   บรรดาสมถะ  ๗ 
           ตอบวา   อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติ  ๒   บรรดาวิบัติ ๔     คือ    บางที 
เปนศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ 
           สงเคราะหดวยกองอาบัติ  ๖   บรรดากองอาบัติ ๗  คือ  บางทีดวยกอง 
อาบัติปาราชิก    บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส    บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย 
บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย    บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ   บางทีดวยกองอาบัติ 
ทุพภาสิต 
           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๗  คือ  เกิดแตวาจา 
กับจิตมิใชกาย 
           จัดเปนอาปตตาธิกรณ   บรรดาอธิกรณ ๔ 
           ระงับดวยสมถะ ๓    บรรดาสมถะ ๗   คือ    บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ 
ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 
           [๘๗๒]   ถามวา   ดวยสมุฏฐานอาบัติที่  ๖   ภิกษุตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  ดวยสมุฏฐานอาบัติที่  ๖  ภิกษุตองอาบัติ  ๖  คือ 
           ๑.  ภิกษุชวนกันไปลักทรัพย  ตองอาบัติปาราชิก  
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           ๒.  ภิกษุสําคัญวาไมควร   จัดการสรางกุฎี    มิไดใหสงฆแสดงพ้ืนที่  
เกินประมาณ   มีผูจับจองไว  ไมมีชานรอบ  เปนทุกกฏในประโยค 
          ๓.   เมือ่ยังไมไดวางกอนดินอีกกอนหนึ่ง  ตองอาบัติถุลลัจจัย   
          ๔.   เมือ่วางกอนดินกอนน้ันเสร็จแลว   ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
          ๕.  ภิกษุสําคัญวาไมควร  ขอโภชนะอันประณีต  เพ่ือประโยชนแกตน 
มาฉัน  ตองอาบัติปาจิตตีย 
          ๖.  ภิกษุสําคัญวาไมควร ไมหามภิกษุณีผูสั่งเสียอยูแลวฉัน ตองอาบัติ 
ปาฏิเทสนียะ 
           ดวยสมุฏฐานอาบัติที่  ๖  ภิกษุตองอาบัติ ๖  เหลาน้ี. 
           ถามวา   อาบัติเหลาน้ัน  จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ  ๔ สงเคราะห 
ดวยกองอาบัติเทาไร   บรรดากองอาบัติ  ๗   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร    บรรดา 
สมุฏฐานอาบัติ  ๖  จัดเปนอธิกรณอะไร    บรรดาอธิกรณ ๔    ระงับดวยสมถะ 
เทาไร   บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา  อาบัติเหลาน้ัน    จัดเปนวิบัติ ๒  บรรดาวิบัติ   ๔ คือ  บางที 
เปนศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ 
           สงเคราะหดวยกองอาบัติ  ๖   บรรดากองอาบัติ  ๗  คือ  บางทีดวยกอง 
อาบัติปาราชิก    บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส    บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย 
บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย   บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ  บางทีดวยกอง 
อาบัติทุกกฏ 
           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ   เกิดแตกาย 
วาจาและจิต    จัดเปนอาปตตาธิกรณ     บรรดาอธิกรณ  ๔  ระงับดวยสมถะ ๓  
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บรรดาสมถะ ๗ คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑  ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑  บางที    
ดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 
                 กตาปตติวารแหงสมุฏฐานอาบัติ  ๖ ที่  ๒  จบ 
 
                              อาปตติสมุฏฐานคาถาท่ี  ๓  
                             [๘๗๓]  สมุฏฐานเกิดแตกาย    อัน 
                   พระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน    ทรง 
                   เกื้อกูลแกสัตวโลก  ทรงเห็นวิเวก  ตรสับอก 
                   แลว    อาบัติเกิดแตสมุฏฐานน้ันมีเทาไร 
                   ขาพเจาขอถาม    ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค 
                   ขอทานบอกขอนั้น. 
                             สมุฏฐานเกิดแตกาย  อันพระพุทธเจา 
                   ผูทรงเห็นพระนิพพาน  ทรงเกื้อกูลสัตวโลก 
                   ทรงเห็นวิเวกตรัสบอกแลว     อาบัติเกิดแต 
                   สมุฏฐานน้ันมี  ๔  ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค 
                   ขาพเจาบอกขอนั้นแกทาน. 
                   สมุฏฐานเกดิแตวาจา     อนัพระ-  
                   พุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน   ทรงเกื้อกูล 
                   แกสัตวโลก     ทรงเห็นวิเวกตรัสบอกแลว 
                   อาบัติเกิดแตสมุฏฐานน้ันมีเทาไร  ขาพเจา 
                   ขอถาม   ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค  ขอทาน 
                   บอกขอนั้น.  
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                             สมุฏฐานเกิดแตวาจา     อันพระ-    
                   พุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน   ทรงเกื้อกูล 
                   แกสัตวโลก    ทรงเห็นวิเวก   ตรัสบอกแลว 
                   อาบัติเกิดแตสมุฏฐานน้ันมี ๔   ขาแตทานผู 
                   ฉลาดในวิภังค  ขาพเจาบอกขอนั้นแกทาน.  
                             สมุฏฐานเกิดแตกาย     เกิดแตวาจา 
                   อันพระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน  ทรง 
                   เกื้อกูลแกสัตวโลก  ทรงเห็นวิเวก  ตรสับอก 
                   แลว    อาบัติเกิดแตสมุฏฐานน้ันมีเทาไร 
                   ขาพเจาขอถาม    ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค  
                   ขอทานบอกขอนั้น. 
                             สมุฏฐานเกิดแตกาย     เกิดแตวาจา 
                   อันพระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน  ทรง 
                   เกื้อกูลแกสัตวโลก  ทรงเห็นวิเวก  ตรสับอก 
                   แลว  อาบัติเกิดแตสมุฏฐานนั้นมี  ๕  ขาแต 
                   ทานผูฉลาดในวิภังค    ขาพเจาบอกขอนั้น 
                   แกทาน. 
                             สมุฏฐานเกิดแตกาย  เกิดแตจิต  อัน 
                   พระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน   ทรง 
                   เกื้อกูลแกสัตวโลก  ทรงเห็นวิเวก   ตรัส 
                   บอกแลว   อาบัติเกิดแตสมุฏฐานน้ันมเีทาไร 
                   ขาพเจาขอถาม   ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค 
                   ขอทานบอกขอนั้น. 
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                             สมุฏฐานเกิดแตกาย  เกิดแตจิต  อัน    
                   พระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน    ทรง 
                   เกื้อกูลแกสัตวโลก  ทรงเห็นวิเวก  ตรสับอก 
                   แลว  อาบัติเกิดแตสมุฏฐานนั้นมี  ขาแตทาน 
                   ผูฉลาดในวิภังค  ขาพเจาบอกขอนั้นแกทาน. 
                             สมุฏฐานเกิดแตวาจา  เกิดแตจิต  อัน 
                   พระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน    ทรง 
                   เกื้อกูลแกสัตวโลก    ทรงเห็นวิเวก    ตรัส 
                   บอกแลว   อาบัติเกิดแตสมุฏฐานน้ันมเีทาไร  
                   ขาพเจาขอถาม    ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค 
                   ขอทานบอกขอนั้น. 
                             สมุฏฐานเกิดแตวาจา  เกิดแตจิต  อัน 
                   พระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน     ทรง 
                   เกื้อกูลแกสัตวโลก  ทรงเห็นวิเวก  ตรสับอก 
                   แลว  อาบัติเกิดแตสมุฏฐานนั้นมี ๖  ขาแต 
                   ทานผูฉลาดในวิภังค     ขาพเจาบอกขอนั้น 
                   แกทาน. 
                             สมุฏฐานเกิดแตกาย    เกิดแตวาจา 
                   เกิดแตจิต      อันพระพุทธเจาผูทรงเห็นพระ- 
                   นิพพาน   ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก  ทรงเห็น 
                   วิเวก   ตรัสบอกแลว   อาบัติเกิดแตสมุฏฐาน 
                   นั้นมีเทาไร  ขาพเจาขอถาม  ขาแตทานผู 
                   ฉลาดในวิภังค  ขอทานบอกขอนั้น.  
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                            สมฏุฐานเกิดแตกาย     เกิดแตวาจา    
               เกิดแตจิต    อันพระพุทธเจาผูทรงเห็นพระ- 
               นิพพาน   ทรงเกือ้กูลแกสัตวโลก  ทรงเห็น 
                วิเวก  ตรัสบอกแลว  อาบัติเกิดแตสมุฏฐาน 
               นั้นมี ๖  ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค   ขาพเจา 
               บอกขอน้ันแกทาน 
                            อาปตติสมุฏฐานคาถาท่ี  ๓  จบ 

                                     วปิตติปจจัยวารที่  ๔ 
          [๘๗๔]   ถามวา   เพราะปจจัยคือศีลวิบัติ   ตองอาบัติเทาไร 
          ตอบวา  เพราะปจจัยคือ  ศีลวิบติั   ตองอาบัติ ๔  คือ 
          ๑.  ภิกษุณีรูอยู   ปดปาราชิกธรรม   ตองอาบัติปาราชิก 
          ๒.  สงสัย  ปดไว  ตองอาบัติถุลลัจจัย 
          ๓.  ภิกษุปดอาบัติสังฆาทิเสส  ตองอาบัติปาจิตตีย 
           ๔.  ปดอาบัติชั่วหยาบของตน  ตองอาบัติทุกกฏ 
          เพราะปจจัยคือศีลวิบัติ   ตองอาบัติ ๔ เหลาน้ี. 
          ถามวา  อาบัติเหลาน้ัน  จัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ ๔. . .ระงับ 
ดวยสมถะเทาไร   บรรดาสมถะ ๗ 
          ตอบวา  อาบัติเหลาน้ัน  จัดเปนวิบัติ ๒  บรรดาวิบัติ ๔ คือ  บางที 
เปนศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ  
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           สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๔  บรรดากองอาบัติ  ๗  คือ  บางทีดวยกอง    
อาบัติปาราชิก     บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย     บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย 
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ                                          
           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖  คือ  เกิดแตกาย 
วาจาและจิต   จัดเปนอาปตตาธิกรณ   บรรดาอธิกรณ ๔  ระงับดวยสมถะ  ๓ 
บรรดาสมถะ ๗  คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑  ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑  บางที 
ดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑. 
           [๘๗๕]   ถามวา   เพราะปจจัย   คือ   อาจารวิบัติ   ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา   เพราะปจจัย  คือ  อาจารวิบัติ   ตองอาบัติ ๑  คือ  ปดอาจาร- 
วิบัติตองอาบัติทุกกฏ 
           เพราะปจจัย  คือ   อาจารวิบัติ   ตองอาบัติ   ตัว  ๑  นี ้ 
           ถามวา    อาบัตินั้นจัดเปนวิบัติเทาไร   บรรดาวิบัติ ๔ . . . ระงับดวย 
สมถะเทาไร   บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา  อาบัตินั้นจัดเปนวิบัติอันหน่ึง บรรดาวิบัติ  ๔  คืออาจารวิบัติ 
สงเคราะหดวยกองอาบัติหน่ึง  บรรดากองอาบัติ ๗  คือดวยกองอาบัติทุกกฏ 
           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ   เกิดแตกาย 
วาจา  และจิต   จัดเปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ ๔  ระงับดวยสมถะ ๓ 
           บรรดาสมถะ ๗  คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑  ดวยปฎิญญาตกรณะ 
๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑ . 
           [๘๗๖]   ถามวา   เพระปจจัย   คือทิฏฐิวิบัติ   ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  เพราะปจจัย   คือทิฏฐิวิบัติ   ตองอาบัติ  ๒  คือ  
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           ๑.  ไมสละทิฏฐิอันลามก   เพราะสวดประกาศหามครบ  ๓  จบญัตติเปน   
ทุกกฏ  จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง  เปนอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
           ๒.   จบกรรมวาจาครั้งสุด   ตองอาบัติปาจิตตีย 
           เพราะปจจัย  คือ  ทิฏฐิวิบัติ   ตองอาบัติ ๒ เหลาน้ี. 
           ถามวา  อาบัติเหลาน้ัน  จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ .  . . ๔ ระงับ 
ดวยสมถะเทาไร   บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา  อาบัติเหลาน้ัน  จัดเปนวิบัติ  ๑  บรรดาวิบัติ ๔  คืออาจาร- 
วิบัติ 
           สงเคราะหดวยกองอาบัติ  ๒   บรรดาดวยกองอาบัติ  ๗  คือ  บางทีดวย 
กองบัติปาจิตตีย  บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ 
           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง    บรรดาสมุฏฐานอาบัติ  ๖    คือเกิดแตกาย 
วาจาและจิต                                                                                                                
           จัดเปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ ๔ 
           ระงับดวยสมถะ ๓  บรรดาสมถะ ๗   คือ   บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑ 
ดวยปฏิญญาตกรณะ  ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  กับติณวัตถารกะ ๑. 
           [๘๗๗]   ถามวา   เพราะปจจัย   คือ   อาชีววิบัติ   ดวยอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  เพราะปจจัย  คือ  อาชวีวิบัติตองอาบัติ  ๖  คือ 
           ๑.   เพราะเหตุแหงอาชีวะ   เพราะการณแหงอาชีวะ   ภิกษุผูปรารถนา 
ลามกอันความปรารถนาครอบงํา     อวดอุตริมนุสธรรมท่ีไมมี     ไมเปนจริง 
ตองอาบัติปาราชิก  
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           ๒.   เพราะเหตุแหงอาชีวะ     เพราะการณแหงอาชีวะ    ภิกษุถึงความ   
เปนผูเที่ยวส่ือ   ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
           ๓.   เพราะเหตุแหงอาชีวะ     เพราะการณแหงอาชีวะ     ภิกษุกลาววา 
ภิกษุใด  อยูในวิหารของทาน  ภิกษุนั้นเปนพระอรหันต  เมื่อผูฟงเขาใจ  ตอง 
อาบัติถุลลัจจัย 
           ๔.   เพราะเหตุแหงอาชีวะ   เพราะการณแหงอาชีวะ   ภิกษุขอโภชนะ 
อันประณีต  เพ่ือประโยชนตนมาฉัน   ตองอาบัติปาจิตตีย 
           ๕.  เพราะเหตุแหงอาชีวะ  เพราะการณแหงอาชีวะ   ภิกษุณีขอโภชนะ 
อันประณีต  เพ่ือประโยชนตนมาฉัน  ตองอาบัติปาฎิเทสนียะ 
           ๖.   เพราะเหตุแหงอาชีวะ    เพราะการณแหงอาชีวะ    ภิกษุไมอาพาธ 
ขอแกงก็ดี  ขาวสุกก็ดี   เพ่ือประโยชนตนมาฉัน  ตองอาบัติทุกกฏ 
           เพราะปจจัย  คือ  อาชีววิบัติ   ตองอาบัติ ๖  เหลาน้ี. 
           ถามวา  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ ๔ . . .  ระงับ 
ดวยสมถะเทาไร  บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา  อาบัติเหลาน้ัน   จัดเปนวิบัติ  ๒   บรรดาวิบัติ  ๔   คือบางที 
เปนศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ                                                 
           สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๖  บรรดากองอาบัติ ๗  คือ  บางทีดวยกอง 
อาบัติปาราชิก   บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส   บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย 
บางทีดวยกองบัติปาจิตตีย    บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ    บางทีดวยกอง 
อาบัติทุกกฏ  
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           เกิดดวยสมุฏฐาน ๖   บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖   คือ  บางทีเกิดแตกาย    
มิใชวาจา   มใิชจิต ๑   บางทีเกิดแตวาจา   มิใชกาย   มิใชจิต ๑   บางทีเกิดแต 
กายกับวาจา  มิใชจิต  ๑ บางทีเกิดแตกายกับจิต  มิใชวาจา ๑  บางทีเกิดแตวาจา 
กับจิต    มใิชกาย  ๑   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต ๑ 
           จัดเปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ ๔ 
           ระงับดวยสมถะ ๓   บรรดาสมถะ ๗   คือ   บางทีดวยสันมุขาวินัย ๑      
ดวยปฏิญญาตกรณะ  ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  กับติณวัตถารกะ ๑. 
                                    วิปตติปจจัยวาร  ที ่ ๔  จบ 
 
                                       อธิกรณปจจยัวาร  ที ่ ๕  
           [๘๗๘]   ถามวา   เพราะปจจัย   คือ   วิวาทาธิกรณ   ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  เพราะปจจัย   คือวิวาทาธิกรณ   ตองอาบัติ ๒ คือ 
           ๑.   ดาอุปสัมบัน   ตองอาบัติปาจิตตีย 
           ๒.  ดาอนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ 
           เพราะปจจัย   คือ   วิวาทาธิกรณ   ตองอาบัติ  ๒ เหลาน้ี . 
           ถามวา   อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ ๔ . . .  ระงับ 
ดวยสมถะเทาไร   บรรดาสมถะ  ๗ 
           ตอบวา  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติหน่ึง  บรรดาวิบัติ    คืออาจาร- 
วิบัติ 
           สงเคราะหดวยกองอาบัติ  ๒    บรรดากองอาบัติ  ๗  คือ  บางทีดวยกอง 
อาบัติปาจิตตีย  บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ  
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           เกิดดวยสมุฏฐาน ๓   บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖  คือ  บางทีเกิดแตกาย   
กับจิต   มิใชวาจา  ๑   บางทีเกิดแตวาจากับจิต    มใิชกาย  ๑    บางทีเกิดแตกาย 
วาจาและจิต  ๑                                                                                     
           จัดเปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ ๔ 
           ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗  คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวย 
ปฏิญญาตกรณะ ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  กับติณวัตถารกะ  ๑. 
           [๘๗๙]   ถามวา   เพราะปจจัย  คือ  อนุวาทาธิกรณ   ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  เพราะปจจัย  คือ  อนุวาทาธิกรณ   ตองอาบัติ  ๓  คือ 
           ๑.    ภิกษุโจทภิกษุดวยปาราชิกธรรมอันไมมีมูล  ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
           ๒.   โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสอันไมมีมูล   ตองอาบัติปาจิตตีย 
           ๓.    โจทดวยอาจารวิบัติอันไมมีมูล  ตองอาบัติทุกกฏ 
           เพราะปจจัย  คือ   อนุวาทาธิกรณ   ตองอาบัติ ๓  เหลาน้ี.       
           ถามวา   อาบัติเหลาน้ัน     จัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ ๔ . . . ระงับ 
ดวยสมถะเทาไร   บรรดาสมถะ ๗                                                 
           ตอบวา  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติ  ๒  บรรดาวิบัติ ๔   คือ   บางที 
เปนศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ 
           สงเคราะหดวยกองอาบัติ  ๓   บรรดากองอาบัติ ๗  คือ  บางทีดวยกอง 
อาบัติสังฆาทิเสส   บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย   บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ  
           เกิดดวยสมุฏฐาน  ๓   บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖   คือ   บางทีเกิดแตกาย 
กับจิต   มิใชวาจา  ๑   บางทีเกิดแตวาจากับจิต    มใิชกาย  ๑    บางทีเกิดแตกาย 
วาจาและจิต  ๑  
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           จัดเปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ ๔    
           ระงับดวยสมถะ ๓   บรรดาสมถะ ๗   คือ   บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ 
ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  กับติณวัตถารกะ ๑. 
           [๘๘๐]   ถามวา   เพราะปจจัย  คือ  อาปตตาธิกรณ ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  เพราะปจจัย  คือ  อาปตตาธิกรณ  ตองอาบัติ  ๔  คือ 
           ๑.  ภิกษุณีรูอยูปกปดปาราชิกธรรม  ตองอาบัติปาราชิก 
           ๒.  สงสัยปกปด  ตองอาบัติถุลลัจจัย 
           ๓.  ภิกษุปกปดอาบัติสังฆาทิเสส  ตองอาบัติปาจิตตีย 
           ๔.  ปกปดอาจารวิบัติ   ตองอาบัติทุกกฏ 
           เพราะปจจัย  คือ  อาปตตาธิกรณ  ตองอาบัติ  ๔  เหลาน้ี. 
           ถามวา  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ ๔ . . .  ระงับ 
ดวยสมถะเทาไร   บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติ  ๒  บรรดาวิบัติ  ๔  คือ  บางที 
เปนศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ 
           สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๔  บรรดากองอาบัติ ๗   คือ บางทีดวยกอง 
อาบัติปาราชิก     บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย     บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย 
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ                     
           เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖  คือ   เกิดแตกาย 
วาจาและจิต 
           จัดเปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ  ๔  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 411 

           ระงับดวยสมถะ  ๓  บรรดาสมถะ  ๗  คือ   บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑    
ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  กับติณวัตถารกะ. 
           [๘๘๑]  ถามวา  เพราะปจจัย  คือ  กิจจาธิกรณ   ตองอาบัติเทาไร 
           ตอบวา  เพราะปจจัยคือ  กิจจาธิกรณ  ตองอาบัติ ๕  คือ 
           ๑.  ภิกษุณีประพฤติตามภิกษุผูสงฆยกวัตร    ไมสละกรรมเพราะสวด 
ประกาศหามครบ ๓ จบ  จบญัตติ  เปนทุกกฏ 
           ๒.   จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง   เปนถุลลัจจัย 
           ๓.  จบกรรมวาจาครั้งสุดทาย  ตองอาบัติปาราชิก 
           ๔.  ภิกษุประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ     ไมสละกรรมเพราะสวด 
ประกาศหามครบ ๓ จบ   ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
           ๕.  ไมสละทิฏฐิลามก  เพราะสวดประกาศหามครบ ๓  จบ ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย 
           เพราะปจจัย  คือ  กิจจาธิกรณ  ตองอาบัติ  ๕  เหลาน้ี. 
           ถามวา  อาบัติเหลาน้ัน  จัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ ๔. . .ระงับ 
ดวยสมถะเทาไร   บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติ  ๒  บรรดาวิบัติ  ๔  คือ  บางที 
เปนศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ 
           สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๕   บรรดากองอาบัติ  ๗  คือ   บางทีดวยกอง 
อาบัติปาราชิก    บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส    บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย 
บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย  บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ  
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           เกิดดวยสมุฏฐานหนึ่ง     บรรดาสมุฏฐานอาบัติ  ๖   คือ   เกิดแตกาย         
 วาจา   และจิต 
           จัดเปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ  ๔ 
           ระงับดวยสมถะ  ๓  บรรดาสมถะ  ๗  คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑ 
ดวยปฏิญญาตกรณะ  ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัย   กับติณวัตถารกะ  ๑. 
           [๘๘๒]   ถามวา   เวนอาบัติ  ๗  และเวนกองอาบัติ  ๗  เสีย    อาบัติ 
นอกน้ันจัดเปนวิบัติเทาไร    บรรดาวบิัติ   ๔    สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร 
บรรดากองอาบัติ  ๗  เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร  บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ จัดเปน 
อธิกรณอะไร  บรรดาอธิกรณ ๔  ระงับดวยสมถะเทาไร  บรรดาสมถะ ๗ 
           ตอบวา   เวนอาบัติ  ๗   และเวนกองอาบัติ  ๗  เสีย   อาบัตินอกน้ันไม  
จัดเปนวิบัติขอไหน  บรรดาวิบัติ ๔ ไมสงเคราะหดวยกองอาบัติไหน  บรรดา 
กองอาบัติ ๗ ไมเกิดดวยสมุฏฐานไหน    บรรดาสมุฏฐานอาบัติ  ๖  ไมจัดเปน 
อธิกรณขอไหน  บรรดาอธิกรณ  ๔ ไมระงับดวยสมถะขอไหน    บรรดาสมถะ 
๗ ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร     เพราะเวนอาบัติ  ๗     และเวนกองอาบัติ ๗ เสีย  
ไมมีอาบัติอยางอ่ืนอีก.                                    
                                    อธิกรณปจจัยวารท่ี  ๕  จบ 
                                         อนันตรเปยยาล  จบ 
 

                                         หัวขอบอกวาร 
           [๘๘๓]   กติปุจฉาวาร ๑   สมฏุฐานวาร  ๑   กตาปตติวาร ๑   อาปตติ 
สมุฏฐานวาร ๑  วิปตติวาร ๑   กับอธิกรณวาร  ๑.  
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                                     ปริยายวารท่ี  ๖    
           [๘๘๔]  วิวาทาธิกรณมีอะไรเปนประธาน มีฐานเทาไร  มีวัตถุเทาไร  
มีภูมิเทาไร  มีเหตุเทาไร  มีมูลเทาไร  ภิกษุวิวาทกันดวยอาการเทาไร   วิวาทา- 
ธิกรณ  ระงับดวยสมถะเทาไร 
           อนุวาทาธิกรณมีอะไรเปนประธาน  มีฐานเทาไร  มีวัตถเุทาไร  มีภูมิ 
เทาไร   มีเหตุเทาไร   มีมลูเทาไร   ภิกษุโจทดวยอาการเทาไร   อนุวาทาธิกรณ 
ระงับดวยสมถะเทาไร 
           อาปตตาธิกรณมีอะไรเปนประธาน  มีฐานเทาไร  มีวัตถเุทาไร  มีภูมิ 
เทาไร   มีเหตุเทาไร   มีมลูเทาไร   ภิกษุไมตองดวยอาการเทาไร   อาปตตา- 
ธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร 
           กิจจาธิกรณมีอะไรเปนประธาน    มีฐานเทาไร    มีวัตถุเทาไร   มีภูม ิ
เทาไร   มีเหตุเทาไร  มีมูลเทาไร    กิจเกิดดวยอาการเทาไร    กจิจาธิกรณยอม 
ระงับดวยสมถะเทาไร. 
           [๘๘๕]  ถามวา  วิวาทาธิกรณมีอะไรเปนประธาน 
           ตอบวา   มีความโลภ   ความโกรธ   ความหลง   เปนประธาน  มีความ 
ไมโลภ   ความไมโกรธ   ความไมหลง   เปนประธาน 
           ถ.  มฐีานเทาไร 
           ต. มีฐาน   คือ   เรือ่งทําความแตกราวกัน  ๑๘ 
           ถ.  มวัีตถุเทาไร 
           ต. มีวัตถุทําความแตกราวกัน ๑๘                  
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           ถ.  มภูีมิเทาไร   
           ต.  มภูีมิ  คือ  วัตถุทําความแตกราวกัน  ๑๘ 
           ถ.  มีเหตุเทาไร 
           ต.  มีเหตุ ๙ คือ   กศุลเหตุ ๓  อกุศลเหตุ  ๓  อัพยากตเหตุ ๓ 
           ถ.  มมีูลเทาไร 
           ต.  มมีูล ๑๒ 
           ถ.  ภิกษุวิวาทกันดวยอาการเทาไร 
           ต.  ภิกษุวิวาทกันดวยอาการ ๒  คือ   เห็นวาเปนธรรม ๑   เห็นวาไม 
เปนธรรม ๑ 
           ถ.  วิวาทาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  วิวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ  ๒  คือ  ดวยสัมมุขาวินัย  ๑  ดวย 
เยภุยยสิกา ๑. 
           [๘๘๖]  ถามวา  อนุวาทาธิกรณมีอะไรเปนประธาน 
           ตอบวา  มีความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  เปนประธาน  มีความ 
ไมโลภ  ความไมโกรธ  ความไมหลง  เปนประธาน 
           ถ.  มฐีานเทาไร 
           ต.  มฐีาน  คือ  วิบัติ ๔ 
           ถ.  มวัีตถุเทาไร 
           ต.  มวัีตถุ  คือ  วิบติั  ๔    
           ถ.  มภูีมิเทาไร 
           ต.  มภูีมิ  คือ  วิบติั  ๔    
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           ถ.  มีเหตุเทาไร    
           ต.  มีเหตุ ๙  คือ   กุศลเหตุ  ๓  อกุศลเหตุ ๓  อัพยากตเหตุ  ๓ 
           ถ.  มมีูลเทาไร 
           ต.  มมีูล  ๑๔ 
           ถ.  ภิกษุโจทดวยอาการเทาไร 
           ต.  ภิกษุโจทดวยอาการ ๒ คือ  ดวยวัตถุ  ๑  ดวยอาบัติ ๑ 
           ถ.  อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ  ๔  คือ  ดวยสัมมขุาวินัย ๑   ดวย 
สติวินัย  ๑   ดวยอมูฬหวินัย  ๑   ดวยตัสสปาปยสิกา ๑. 
           [๘๘๗]  ถามวา  อาปตตาธิกรณมีอะไรเปนประธาน 
           ตอบวา  มีความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  เปนประธาน  มีความ 
ไมโลภ  ความไมโกรธ  ความไมหลง   เปนประธาน              
           ถ.   มฐีานเทาไร 
           ต.   มฐีาน  คือ  กองอาบัติ ๗ 
           ถ.   มวัีตถุเทาไร 
           ต.   มวัีตถุ   คือ  กองอาบัติ ๗ 
           ถ.   มภูีมิเทาไร 
           ต.   มภูีมิ  คือ  กองอาบัติ ๗ 
           ถ.   มเีหตุเทาไร 
           ต.   มเีหตุ  ๙   คือ    กุศลเหตุ  ๓  อกุศลเหตุ  ๓  อัพยากตเหตุ  ๓  
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           ถ.   มมีูลเทาไร                                                           
           ต.   มมีูล  คือ   สมฏุฐานอาบัติ   ๖ 
           ถ.   ภิกษุตองอาบัติดวยอาการเทาไร 
           ต .  ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ  ๖  คือ  ไมละอาย  ๑  ไมรู ๑   สงสัย 
แลวขืนทํา  ๑    สําคัญวาควรในของไมควร ๑    สาํคัญวาไมควรในของควร ๑ 
ลืมสติ ๑ 
           ถ.  อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร                             
           ต.  อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ ๓   คือ  ดวยสัมมุขาวินัย ๑  ดวย 
ปฏิญญาตกรณะ ๑  ดวยติณวัตถารกะ ๑. 
           [๘๘๘]   ถามวา   กิจจาธิกรณมีอะไรเปนประธาน 
           ตอบวา   มีความ โลภ   ความโกรธ   ความหลง   เปนประธาน  มคีวาม 
ไมโลภ  ความไมโกรธ  ความไมหลง  เปนประธาน                              
           ถ.  มฐีานเทาไร 
           ต.  มฐีาน  คือ  กรรม   ๔  
           ถ.  มวัีตถุเทาไร 
           ต.  มวัีตถุ  คือ  กรรม  ๔ 
           ถ.  มภูีมิเทาไร                                                                  
           ต.  มภูีมิ  คือ  กรรม  ๔ 
           ถ.  มีเหตุเทาไร 
           ต.  มีเหตุ  ๙  คือ  กุศลเหตุ  ๓  อกุศลเหตุ  ๓  อัพยากตเหตุ  ๓  
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           ถ.   มมีูลเทาไร                                                  
           ต.  มมีูล ๑  คือ  สงฆ 
           ถ.   กจิเกิดดวยอาการเทาไร 
           ต.  กจิเกิดดวยอาการ ๒  คือ  ดวยญัตติ ๑  ดวยอุปโลกน  ๑  
           ถ.  กจิจาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร                                      
           ต.  กจิจาธิกรณระงับดวยสมถะอยางหน่ึง  คือ  ดวยสัมมุขาวินัย. 
           [๘๘๙]   ถามวา   สมถะ   มีเทาไร 
           ตอบวา  สมถะมี  ๗  คือ  สัมมขุาวินัย  สติวินัย  อมูฬหวินัย  ปฏิญ- 
ญาตกรณะ   เยภุยยสิกา  ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ  สมถะมี  ๗  เหลาน้ี 
           ถ.  บางทีสมถะ ๗  เหลาน้ี   เปนสมถะ  ๑๐  สมถะ  ๑๐  เปนสมถะ ๗ 
ดวยอํานาจวัตถุโดยปริยาย   หรือ 
           ต.  บางทีเปนได  ก็บางทีเปนไดอยางไร คือ  วิวาทาธิกรณมีสมถะ  ๒ 
อนุวาทาธิกรณมีสมถะ ๔    อาปตตาธิกรณมีสมถะ  ๓  กิจจาธิกรณมีสมถะ  ๑ 
อยางนี้ที่สมถะ ๗  เปนสมถะ ๑๐   สมถะ  ๑๐   เปนสมถะ ๗   ดวยอํานาจวัตถุ 
โดยปริยาย.                   
                                     ปริยายวาร  ที่  ๖  จบ 
 
                                       สาธารณวาร  ที่  ๗  
           [๘๙๐]   ถามวา   สมถะเทาไร   ทั่วไปแกวิวาทาธิกรณ   สมถะเทาไร 
ไมทั่วไปแกวิวาทาธิกรณ  สมถะเทาไร  ทั่วไปแกอนุวาทาธิกรณ  สมถะเทาไร 
ไมทั่วไปแกอนุวาทาธิกรณ    สมถะเทาไร   ทั่วไปแกอาปตตาธิกรณ  สมถะเทาไร  
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ไมทั่วไปแกอาปตตาธิกรณ   สมถะเทาไร   ทั่วไปแกกิจจาธิกรณ   สมถะเทาไร   
ไมทั่วไปแกกิจจาธิกรณ  
           ตอบวา   สมถะ ๒ อยาง   ทั่วไปแกวิวาทาธิกรณ    คือ    สัมมุขาวินัย 
เยภุยยสิกา   สมถะ ๕ อยาง  ไมทั่วไปแกวิวาทาธิกรณ   คือ   สติวินัย  อมูฬห- 
วินัย  ปฏญิญาตกรณะ   ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ                     
           สมถะ ๔  อยาง  ทั่วไปแกอนุวาทาธิกรณ  คือ  สัมมุขาวินัย  สติวินัย 
อมูฬหวินัย   ตัสสปาปยสิกา  สมถะ ๓ อยาง  ไมทั่วไปแกอนุวาทาธิกรณ   คือ 
เยภุยยสิกา  ปฏิญญาตกรณะ  ติณวัตถารกะ 
           สมถะ ๓ อยาง   ทั่วไปแกอาปตตาธิกรณ   คือ   สัมมุขาวินัย   ปฏญิ- 
ญาตกรณะ  ติณวัตถารกะ   สมถะ ๔ อยาง   ไมทั่วไปแกอาปตตาธิกรณ   คือ 
เยภุยยสิกา   สติวินัย   อมฬูหวินัย   ตัสสปาปยสิกา 
           สมถะอยางหน่ึง  ทั่วไปแกกิจจาธิกรณ   คือ   สัมมุขาวินัย   สมถะ ๖ 
อยาง   ไมทั่วไปแกกิจจาธิกรณ   คือ   เยภุยยสิกา   สติวินัย  อมูฬหวินัย  ปฏญิ- 
ญาตกรณะ   ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ.                        
                               สาธารณวาร  ที่  ๗  จบ 
 
                                  ตัพภาคิยวาร  ที ่ ๘  
           [๘๙๑]   ถามวา    สมถะเทาไร    เปนไปในสวนน้ันแหงวิวาทาธิกรณ 
สมถะเทาไร   เปนไปในสวนอ่ืนแหงวิวาทาธิกรณ  สมถะเทาไร  เปนไปในสวน 
นั้นแหงอนุวาทาธิกรณ    สมถะเทาไร    เปนไปในสวนอ่ืนแหงอนุวาทาธิกรณ 
สมถะเทาไร   เปนไปในสวนอ่ืนแหงอนุวาทาธิกรณ   สมถะเทาไร   เปนไปใน 
สวนน้ันแหงอาปตตาธิกรณ   สมถะเทาไรเปนไปในสวนอ่ืนแหงกิจจาธิกรณ  
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           ตอบวา  สมถะ ๒ อยาง    เปนไปในสวนน้ันแหงวิวาทาธิกรณ    คือ    
สัมมุขาวินัย   เยภุยยสิกา   สมถะ  ๕ อยาง   เปนไปในสวนอ่ืนแหงวิวาทาธิกรณ 
คือ  สติวินัย  อมูฬหวินัย  ปฎิญญาตกรณะ  ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ 
           สมถะ ๔   อยาง เปนไปในสวนน้ันแหงอนุวาทาธิกรณ คือ สัมมุขาวินัย 
สติวินัย  อมูฬหวินัย  ตัสสปาปยสิกา  สมถะ ๓ อยาง  เปนไปในสวนอ่ืนแหง 
อนุวาทาธิกรณ  คือ  เยภุยยสิกา  ปฏญิาณตกรณะ  ติณวัตถารกะ 
           สมถะ ๓ อยาง   เปนไปในสวนน้ันแหงอาปตตาธิกรณ  คือ  สัมมุขา- 
วินัย  ปฏญิญาตกรณะ  ติณวัตถารกะ  สมถะ ๔ อยาง  เปนไปในสวนอ่ืนแหง 
อาปตตาธิกรณ  คือ  เยภุยยสิกา  สติวินัย  อมูฬหวินัย  ตัสสปาปยสิกา 
           สมถะอยางหน่ึง    เปนไปในสวนน้ันแหงกิจจาธิกรณ  คือ  สัมมุขาวินัย 
สมถะ ๖ อยาง   เปนไปในสวนอ่ืนแหงกิจจาธิกรณ   คือ   เยภุยยสิกา   สติวินัย 
อมูฬหวินัย  ปฏิญญาตกรณะ  ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ. 
                                   ตัพภาคิยวาร  ที่  ๘  จบ 
 
                       วารท่ี  ๙  วาดวยสมถะทั่วไปแกสมถะ 
           [๘๙๒]   สมถะท่ัวไปแกสมถะ    สมถะไมทั่วไปแกสมถะ   สมถะบาง- 
อยางทั่วไปแกสมถะ   สมถะบางอยางไมทั่วไปแกสมถะ 
           ถามวา    อยางไร    สมถะบางอยางท่ัวไปแกสมถะ    อยางไร    สมถะ 
บางอยางไมทั่วไปแกสมถะ 
           ตอบวา     เยภุยยสิกา     ทั่วไปแกสัมมุขาวินัย     ไมทัว่ไปแกสติวินัย 
อมูฬหวินัย  ปฏิญญาตกรณะ  ตัสสปาปยสิกา   ติณวัตถารกะ  
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           สติวินัย  ทั่วไปแกสัมมุขาวินัย  ไมทั่วไปแกอมูฬหวินัย  ปฏิญญาตกรณะ   
ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ  เยภุยยสิกา 
           อมูฬหวินัย    ทั่วไปแกสัมมุขาวินัย    ไมทัว่ไปแกปฏิญญาตกรณะ 
ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ   เยภุยยสิกา  สติวินัย 
           ปฏิญญาตกรณะ    ทั่วไปแกสัมมุขาวินัย    ไมทั่วไปแกตัสสปาปยสิกา 
ติณวัตถารกะ   เยภุยยสิกา  สติวินัย  อมูฬหวินัย 
           ตัสสปาปยสิกา     ทั่วไปแกสัมมุขาวินัย     ไมทั่วไปแกติณวัตถารกะ 
เยภุยยสิกา  สติวินัย  อมูฬหวินัย   ปฏิญญาตกรณะ 
           ติณวัตถารกะ   ทัว่ไปแกสัมมุขาวินัย  ไมทั่วไปแกเยภุยยสิกา  สติวินัย 
อมูฬหวินัย  ปฏิญญาตกรณะ  ตัสสปาปยสิกา 
           สมถะบางอยาง   ทั่วไปแกสมถะอยางนี้   สมถะบางอยาง   ไมทั่วไปแก 
สมถะอยางนี้. 
                         วารท่ี  ๙  วาดวยสมถะท่ัวไป แกสมถะ  จบ 
 
                  วารท่ี  ๑๐  วาดวยสมถะเปนไปในสวนน้ันแหงสมถะ 
           [๘๙๓]  สมถะเปนไปในสวนน้ันแหงสมถะ   สมถะเปนไปในสวนอ่ืน 
แหงสมถะ   สมถะบางอยาง   เปนไปในสวนน้ันแหงสมถะ   สมถะบางอยางเปน 
ไปในสวนอ่ืนแหงสมถะ 
           ถามวา  อยางไร  สมถะบางอยางเปนไปในสวนน้ันแหงสมถะ  อยางไร 
สมถะบางอยาง   เปนไปในสวนอ่ืนแหงสมถะ              
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           ตอบวา    เยภุยยสกิาเปนไปในสวนน้ันแหงสัมมุขาวินัยเปนไปในสวน  
อ่ืนแหงสติวินัย  อมูฬหวินัย   ปฏญิญาตกรณะ   ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ 
           สติวินัยเปนไปในสวนน้ันแหงสัมมุขาวินัย  เปนไปในสวนอ่ืนแหงอมู- 
ฬหวินัย  ปฏญิญาตกรณะ  ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ  เยภุยยสิกา 
           อมูฬหวินัยเปนไปในสวนน้ันแหงสัมมุขาวินัย   เปนไปในสวนอ่ืนแหง 
ปฏิญญาตกรณะ  ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ   เยภุยยสิกา  สติวินัย 
           ปฏิญญาตกรณะเปนไปในสวนน้ันแหงสัมมุขาวินัย  เปนไปในสวนอ่ืน 
แหงตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ  เยภุยยสิกา  สติวินัย  อมูฬหวินัย 
           ตัสสปาปยสิกาเปนไปในสวนน้ันแหงสัมมุขาวินัย    เปนไปในสวนอ่ืน 
แหงติณวัตถารกะ  เยภุยยสิกา  สติวินัย  อมูฬหวินยั  ปฏิญญาตกรณะ 
            ติณวัตถารกะ   เปนไปในสวนน้ันแหงสัมมุขาวินัย   เปนไปในสวนอ่ืน 
แหงเยภุยยสิกา  สติวินัย  อมูฬหวินัย  ปฏิญญาตกรณะ   ตัสสปาปยสิกา 
             สมถะบางอยาง   เปนไปในสวนน้ันแหงสมถะอยางนี้   สมถะบางอยาง 
เปนไปในสวนอ่ืนแหงสมถะอยางน้ี. 
              วารที่  ๑๐  วาดวยสมถะเปนไปในสวนน้ันแหงสมถะ  จบ 
 
                                      สมถสัมมขุาวินัยวารท่ี  ๑๑         
            [๘๙๔]  สมถะ   คือ  สัมมุขาวินัย  สัมมุขาวินัย  คือ  สมถะ  สมถะ 
คือ  เยภุยยสิกา  เยภุยยสิกา  คือ   สมถะ  สมถะ  คือ  สติวินัย  สติวินัย  คือ 
สมถะ   สมถะ   คือ   อมูฬหวินัย    อมูฬหวินัย   คือ   สมถะ   สมถะ   คือ 
ปฏิญญาตกรณะ   ปฏญิญาตกรณะ  คือ   สมถะ   สมถะ  คือ   ตัสสปาปยสิกา 
ตัสสปาปยสิกา คือ  สมถะ  สมถะ  คือ  ติณวัตถารกะ  ติณวัตถารกะ  คือ  สมถะ  
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           สมถะเหลาน้ี   คือ  เยภุยยสิกา  สติวินัย  อมูฬหวินัย  ปฏิญญญาตกรณะ   
ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ  เปนสมถะ   มิใชเปนสัมมุขาวินัย   สัมมุขาวินัย 
เปนสมถะ   และเปนสัมมุขาวินัย  
           สมถะเหลาน้ี   คือ   สติวินัย   อมูฬหวินัย   ปฏิญญาตกรณะ   ตัสส- 
ปาปยสิกา     ติณวัตถารกะ    สัมมุขาวินัย     เปนสมถะ    มิใชเปนเยภุยยสิกา 
เยภุยยสิกา   เปนสมถะ   และเปนเยภุยยสิกา  
           สมถะเหลาน้ี    คือ   อมูฬหวินัย    ปฏิญญาตกรณะ    ตัสสปาปยสิกา 
ติณวัตถารกะ  สัมมุขาวินัย  เยภุยยสกิา  เปนสมถะ  มิใชเปนสติวินัย  สติวินัย 
เปนสมถะ   และเปนสติวินัย 
           สมถะเหลาน้ี  คือ  ปฏิญญาตกรณะ    ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ 
สัมมุขาวินัย    เยภุยยสิกา  สติวินัยเปนสมถะ  มิใชเปนอมูฬหวินัย   อมูฬหวินัย 
เปนสมถะ   และเปนอมูฬหวินัย                                                
           สมถะเหลาน้ี     คือ     ตัสสปาปยสิกา     ติณวัตถารกะ     สัมมุขาวินัย 
เยภุยยสิกา    สติวินัย    อมูฬหวินัย    เปนสมถะ    มิใชเปนปฏญิญาตกรณะ 
ปฏิญญาตกรณะ  เปนสมถะ  และเปนปฏิญญาตกรณะ 
           สมถะเหลาน้ี   คือ   ติณวัตถารกะ   สัมมุขาวินัย   เยภุยยสิกา   สติวินัย 
อมูฬหวินัย  ปฏิญญาตกรณะ   เปนสมถะ  มิใชเปนตัสสปาปยสิกา  ตัสสปาปยสิกา 
เปนสมถะ   และเปนตัสสปาปยสิกา 
           สมถะเหลาน้ี    คือ   สัมมุขาวินัย    เยภุยยสิกา    สติวินัย    อมูฬหวินัย 
ปฏิญญาตกรณะ  ตัสสปาปยสิกา  เปนสมถะ  มิใชเปนติณวัตถารกะ  ติณวัตถารกะ 
เปนสมถะ   และเปนติณวัตถารกะ.                                      
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           [๘๙๕]  วินัย  คือ  สัมมุขาวินัย  สัมมุขาวินัย  คือ  วินัย  วินัย  คือ   
เยภุยยสิกา  เยภุยยสิกา  คือ  วินัย  วินัย  คือ   สติวินัย   สติวินัย  คือ  วินัย 
วินัย  คือ  อมูฬหวินัย  อมูฬหวินัย  คือ  วินัย  วินัย  คือ  ปฏิญญาตกรณะ 
ปฏิญญาตกรณะ  คือ  วินยั  วินัย  คือ  ตัสสปาปยสิกา   ตัสสปาปยสิกา   คือ 
วินัย  วินัย  คือ  ติณวัตถารกะ  ติณวัตถารกะ  คือ  วินัย. 
                               สมถสัมมุขาวินัยวารท่ี  ๑๑  จบ 
 
                                          วินัยวารท่ี  ๑๒  
           [๘๙๖]    วินัย   บางอยางเปนสัมมุขาวินัย  บางอยางไมเปนสัมมุขาวินัย 
สัมมุขาวินัย   เปนวินัย   และเปนสัมมุขาวินัย 
           วินัยบางอยางเปนเยภุยยสิกา   บางอยางไมเปนเยภุยยสิกา    เยภุยยสิกา 
เปนวินัย   และเปนเยภุยยสิกา 
           วินัยบางอยางเปนสติวินัย  บางอยางไมเปนสติวินัย  สติวินัย  เปนวินัย 
และเปนสติวินัย 
           วินัยบางอยางเปนอมูฬหวินัย  บางอยางไมเปนอมูฬหวินัย   อมฬูหวินัย 
เปนวินัย  และเปนอมูฬหวินัย 
           วินัยบางอยางเปนปฏิญญาตกรณะ     บางอยางไมเปนปฏิญญาตกรณะ 
ปฏิญญาตกรณะ  เปนวินัย  และเปนปฏิญญาตกรณะ 
           วินัยบางอยางเปนตัสสปาปยสิกา      บางอยางไมเปนตัสสปาปยสิกา 
ตัสสปาปยสิกา  เปนวินัย  และเปนตัสสปาปยสิกา  
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           วินัยบางอยางเปนติณวัตถารกะ   บางอยางไมเปนติณวัตถารกะ  ติณ-   
วัตถารกะเปนวินัย  แสะเปนติณวัตถารกะ. 
                                วินัยวารที่  ๑๒  จบ 
 
                                    กศุลวารท่ี  ๑๓  
           [๘๙๗]  สัมมุขาวินัย   เปนกุศล   อกุศล   อัพยากฤต 
           เยภุยยสิกา   เปนกุศล   อกุศล   อัพยากฤต 
           สติวินัย   เปนกุศล  อกุศล  อัพยากฤต 
           อมูฬหวินัย  เปนกุศล   อกุศล  อัพยากฤต 
           ปฏิญญาตกรณะ  เปนกุศล  อกศุล  อัพยากฤต 
           ตัสสปาปยสิกา  เปนกุศล  อกศุล  อัพยากฤต 
           ติณวัตถารกะ   เปนกุศล   อกุศล  อัพยากฤต 
           สัมมขุาวินัย  บางทีเปนกุศล  บางทีเปนอัพยากฤต  สมัมุขาวินัย  เปน 
อกุศลไมมี                                                
           เยภุยยสิกา   บางทีเปนกุศล    บางทีเปนอกุศล   บางทีเปนอัพยากฤต 
           สติวินัย  บางทีเปนกุศล  บางทีเปนอกุศล   บางทีเปนอัพยากฤต 
           อมูฬหวินัย  บางทีเปนกุศล  บางทีเปนอกุศล  บางทีเปนอัพยากฤต 
           ปฏิญญาตกรณะ  บางทีเปนกุศล  บางทีเปนอกุศล  บางทีเปนอัพยากฤต 
           ตัสสปาปยสิกา  บางทีเปนกุศล  บางทีเปนอกุศล  บางทีเปนอัพยากฤต 
           ติณวัตถารกะ  บางทีเปนกุศล    บางทีเปนอกุศล  บางทีเปนอัพยากฤต.  
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           [๘๙๘]  วิวาทาธิกรณ  เปนกศุล  อกุศล  อัพยากฤต  อนุวาทาธิกรณ   
เปนกุศล  อกศุล  อัพยากฤต  อาปตตาธิกรณ  เปนกศุล  อกุศล  อัพยากฤต 
กิจจาธิกรณ  เปนกุศล  อกศุล  อัพยากฤต 
           วิวาทาธิกรณ  บางทีเปนกุศล  บางทีเปนอกุศล  บางทีเปนอัพยากฤต 
           อนุวาทาธิกรณ  บางทีเปนกุศล  บางทีเปนอกุศล  บางทีเปนอัพยากฤต 
           อาปตตาธิกรณ  บางทีเปนกุศล  บางทีเปนอกุศล  บางทีเปนอัพยากฤต 
อาปตตาธิกรณ  เปนกุศลไมมี 
           กิจจาธิกรณ  บางเปนกุศล  บางทีเปนอกุศล  บางทีเปนอัพยากฤต 
                                        กุศลวารท่ี  ๑๓  จบ 
 
                               จักรเปยยาล  ยัตถวาร  ที ่ ๑๔  
           [๔๙๙]  เยภุยยสิกาใชได  ณ  ทีใ่ด  สัมมุขาวินัยใชได  ณ  ที่นั้น  สัมม-ุ 
ขาวินัยใชได  ณ  ที่ใด  เยภุยยสิกาใชได  ณ  ที่นั้น  ณ  ที่นั้นใชสติวินัย 
อมูฬหวินัย  ปฏิญญาตกรณะ  ตัสสปาปยสิกา  และติณวัตถารกะไมได 
           สติวินัยใชได  ณ  ที่ใด  สัมมุขาวินัยใชได  ณ  ที่นั้น  สมัมุขาวินัยใชได 
ณ  ที่ใด  สติวินัยใชได  ณ  ที่นั้น  ณ  ที่นั้นใชอมูฬหวินัย  ปฏญิญาตกรณะ 
ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ  และเยภุยยสิกาไมได 
           อมูฬหวินัยใชได  ณ  ที่ใด  สัมมุขาวินัยไมได  ณ  ที่นั้น  สัมมุขาวินัย 
ใชได  ณ ที่ใด  อมูฬหวินยัใชได  ณ  ที่นั้น  ณ  ทีน่ั้นใชปฏญิญาตกรณะ  ตัสส- 
ปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ   เยภุยยสิกา  และสติวินัยไมได 
           ปฏิญญาตกรณะใชได  ณ  ที่ใด  สัมมุขาวินัยใชได  ณ  ที่นั้น  สัมมขุา- 
วินัยใชได  ณ  ที่ใด  ปฏญิญาตกรณะใชได  ณ  ทีน่ั้น  ณ  ที่นัน้ใชตัสสปาปยสิกะ 
ติณวัตถารกะ  เยภุยยสิกา  สติวินัย  และอมูฬหวินัยไมได  
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           ตัสสปาปยสิกใชได  ณ  ที่ใด  สัมมุขาวินัยใชได  ณ  ทีน่ั้น  สัมมุขาวินัย   
ใชได ณ ทีใ่ด ตัสสปาปยสิกาใชได  ณ  ที่นั้น  ณ  ที่นั้นใชติณวัตถารกะ  เยภุยย- 
สิกา  สติวินัย  อมูฬหวินยั   และปฏญิญาตกรณะไมได 
           ติณวัตถารกะใชได ณ ทีใด  สมัมุขาวินัยใชได ณ  ที่นั้น   สัมมุขาวินัย 
ใชได  ณ ที่ใด   ติณวัตถารกะใชได  ณ ที่นั้น  ณ  ที่นั้นใชเยภุยยสิกา  สติวินัย 
อมูฬหวินัย  ปฏิญญาตกรณะ  และตัสสปาปยสิกาไมได. 
           [๙๐๐]   เยภุยยสิกา ณ  ที่ใด  สมัมุขาวินัยมี  ณ  ที่นั้น  สมัมุขาวินัย 
มี ณ ที่ใด  เยภุยยสิกามี ณ ที่นั้น   ณ ทีน่ั้นไมมีสติวินัย  อมูฬหวินัย   ปฏญิ- 
ญาตกรณะ  ตัสสปาปยสิกา  และติณวัตถารกะ 
           สติวินัยมี ณ ที่ใด    สัมมุขาวินัยมี  ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยมี ณ ที่ใด 
สติวินัยมี  ณ  ที่นั้น  ณ ทีน่ั้นไมมีอมูฬหวินัย  ปฏญิญาติกรณะ  ตัสสปาปยสิกา 
ติณวัตถารกะ   และเยภุยยสิกา   คือ   (จัดสัมมุขาวินัยเปนมูล). . . ติณวัตถารกะ 
มี ณ  ทีใ่ด   สัมมุขาวินัยมี ณ  ที่นั้น   สัมมุขาวินัยมี  ณ  ที่ใด  ติณวัตถารกะมี 
ณ ที่นั้น  ณ ที่นั้น ไมมีเยภุยยสิกา    สติวินัย   อมูฬหวินัย  ปฏญิญาตกรณะ 
และตัสสปาปยสิกา. 
                             จักรเปยยาล  ยัตถวาร  ที่  ๑๔  จบ 
 
                                           สมยวาร  ที่  ๑๕ 
           [๙๐๑]  สมัยใด  อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัยกับเยภุยยสิกา  สมัยน้ัน 
เยภุยยสิกาใชได  ณ  แหงใด   สัมมุขาวินัยใชได  ณ  แหงน้ัน   สัมมุขาวินัยใชได 
ณ  แหงใด เยภุยยสิกาใชได ณ แหงนั้น สติวินัย  อมฬูหวินัย  ปฎญิญาตกรณะ 
ตัสสปาปยสิกา   และติณวัตถารกะ   ใชไมได                                                    
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           สมัยใด  อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัยกับสติวินัย  สมยันั้น    สติวินัย    
ใชได ณ แหงใด   สัมมุขาวินัยใชได  ณ   แหงนั้น  สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงใด 
สติวินัยใชได  ณ แหงนัน้    แต  ณ  แหงนั้น    อมูฬหวินัย    ปฏิญญาตกรณะ 
ตัสสปาปยสิกา   ติณวัตถารกะ   และเยภุยยสิกา   ใชไมได 
           สมัยใด  อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัยกับอมูฬหวินัย   สมัยนั้น     อมู- 
ฬหวินัยใชได  ณ แหงใด  สัมมุขาวินัยใชได  ณ  แหงน้ัน  สัมมุขาวินัย  ใชได 
ณ แหงใด     อมูฬหวินัยใชได  ณ แหงนั้น      แต  ณ  แหงน้ันปฏิญญาตกรณะ 
ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ  เยภุยยสิกา  และสติวินัย  ใชไมได 
           สมัยใด  อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย  กับปฏิญญาตกรณะ  สมัยน้ัน 
ปฏิญญาตกรณะใชได ณ  แหงใด  สัมมุขาวินัยใชได  ณ แหงนัน้   สัมมุขาวินัย 
ใชได ณ แหงใด  ปฏญิญาตกรณะใชได  ณ  แหงนั้น  แต ณ  แหงน้ัน  ตัสส- 
ปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ  เยภุยยสิกา  สติวินัย  และอมูฬหวินัย  ใชไมได 
           สมัยใด     อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัยกับตัสสปาปยสิกา    สมัยน้ัน 
ตัสสปาปยสิกาใชได  ณ  แหงใด  สัมมุขาวินัยใชได  ณ  แหงนั้น  สัมมุขาวินัย 
ใชได ณ  แหงใด   ตัสสปาปยสิกาใชได ณ แหงน้ัน   แต ณ แหงนั้น     ติณวัต-   
ถารกะ   เยภุยยสิกา  สติวินัย  อมูฬหวินัย   และปฏญิญาตกรณะ   ใชไมได 
           สมัยใด     อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ     สมัยนัน้ 
ติณวัตถารกะใชได  ณ แหงใดสัมมุขาวินัยใชได  ณ  แหงน้ัน  สัมมุขาวินัยใชได 
ณ แหงใด     ติณวัตถารกะใชได  ณ  แหงน้ัน     แต ณ แหงนั้น      เยภุยยสิกา 
สติวินัย   อมฬูหวินัย  ปฏญิญาตกรณะ   และตัสสปาปยสิกา   ใชไมได. 
                                      สมยวาร  ที่  ๑๕  จบ  
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                                  สังสัฏฐวาร  ที่  ๑๖    
           [๙๐๒]  ถามวา  ธรรมเหลาน้ี  คือ  อธิกรณก็ดี  สมถะก็ดี  รวมกัน  
หรือแยกกันและนักปราชญพึงไดเพ่ือยักยายบัญญัติธรรมเหลาน้ีทําใหตางกัน 
ธรรมเหลาน้ี  คืออธิกรณก็ดี  สมถะก็ดี  รวมกันไมแยกกัน  และนักปราชญพึง 
ไดเพ่ือยักยายบัญญัติธรรมเหลาน้ีทําใหตางกัน  หรือ 
           ตอบวา  ขอน้ันนักปราชญไมพึงกลาววาอยางนั้น  ธรรมเหลาน้ีคือ 
อธิกรณก็ดี  สมถะก็ดี  รวมกัน  ไมแยกกัน  และนักปราชญไมพึงไดเพ่ือยักยาย 
บัญญัติธรรมเหลาน้ีทําใหตางกัน  ขอนั้นเพราะเหตุไร  เพราะพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวแลวมิใชหรือวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อธิกรณ  ๔  นี้ สมถะ  ๗ อธิกรณ 
ระงับดวยสมถะ  สมถะระงับดวยอธิกรณ  อยางนี้  ธรรมเหลาน้ีจึงรวมกัน  ไม 
แยกกัน  และนักปราชญไมพึงไดเพ่ือยักยายบัญญติัธรรมเหลาน้ีทําใหตางกัน. 
                                  สังสัฏฐวาร  ที่  ๑๖  จบ 
 
                                    สมัมันติวาร  ที่  ๑๗  
           [๙๐๓]  ถามวา  วิวาทาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร  อนุวาทาธิกรณ 
ระงับดวยสมถะเทาไร  อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร  กิจจาธิกรณระงับ 
ดวยสมถะเทาไร 
           ตอบวา  วิวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ  ๒  อยาง  คือ  สมัมุขาวินัย ๑ 
เยภุยยสิกา  ๑ 
           อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ  ๔  อยาง  คือ  สัมมุขาวินัย  ๑  สติวินัย  ๑ 
อมูฬหวินัย  ๑  ตัสสปาปยสิกา  ๑  
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           อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ  ๓  อยาง  คือ  สัมมุขาวินัย ๑ ปฏญิ-   
ญาตกรณะ  ๑  ติณวัตถารกะ ๑  
           กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะอยางหน่ึง  คือ  สัมมุขาวินัย   
           ถ.  วิวาทาธิกรณกับอนุวาทาธิกรณ  ระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  วิวาทาธิกรณกับอนุวาทาธิกรณ  ระงับดวยสมถะ  ๕  อยาง  คือ 
สัมมุขาวินัย  ๑  เยภุยยสิกา  ๑  สติวินัย  ๑  อมูฬหวินัย  ๑  ตัสสปาปยสิกา  ๑ 
           ถ.  วิวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ   ระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  วิวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ  ระงับดวยสมถะ  ๔  อยางคือ 
สัมมุขาวินัย  ๑  เยภุยยสิกา  ๑  ปฏิญญาตกรณะ  ๑  ติณวัตถารกะ  ๑ 
           ถ.  วิวาทาธิกรณกับกิจจธิกรณ  ระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  วิวาทาธิกรณกับกิจจาธิกรณ  ระงับดวยสมถะ  ๒  อยาง  คือ  สัม- 
มุขาวินัย  ๑  เยภุยยสิกา  ๑ 
           ถ.  อนุวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ  ระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  อนุวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ  ระงับดวยสมถะ  ๖  อยาง  คือ 
สัมมุขาวินัย  ๑  สติวินัย  ๑  อมูฬหวินยั  ๑  ปฏญิญาตกรณะ  ๑  ตัสสปาปยสิกา  ๑ 
ติณวัตถารกะ  ๑ 
           ถ.  อนุวาทาธิกรณกับกิจจาธิกรณ  ระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  อนุวาทาธิกรณกับกิจจาธิกรณ  ระงับดวยสมถะ  ๔  อยาง  คือ 
สัมมุขาวินัย  ๑  สติวินัย  ๑  อมูฬหวินยั  ๑  ตัสสปาปยสิกา  ๑ 
           ถ.  อาปตตาธิกรณกับกิจจาธิกรณ  ระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  อาปตตาธิกรณดับกิจจาธิกรณ  ระงับดวยสมถะ  ๓  อยาง  คือ 
สัมมุขาวินัย  ๑  ปฏิญญาตกรณะ  ๑  ติณวัตถารกะ  ๑                  
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           ถ.  วิวาทาธิกรณ   อนุวาทาธิกรณ   และอาปตตาธิกรณ   ระงับดวย 
สมถะเทาไร   
           ต.  วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ    และอาปตตาธิกรณ   ระงับดวย 
สมถะ ๗ อยาง  คือ  สัมมุขาวินัย ๑  เยภุยยสิกา ๑  สติวินัย ๑   อมูฬหวินัย ๑ 
ปฏิญญาตกรณะ  ๑  ตัสสาปาปยสิกา  ๑  ติณวัตถารกะ  ๑ 
           ถ.  วิวาทาธิกรณ   อนุวาทาธิกรณ  และกิจจาธิกรณ  ระงับดวยสมถะ 
เทาไร 
           ต.    วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ  และกิจจาธิกรณ  ระงับดวยสมถะ 
๕ อยาง  คือ  สัมมุขาวินัย ๑  เยภุยยสิกา ๑   สติวินัย ๑  อมฬูหวินัย ๑   ตัสส- 
ปาปยสิกา  ๑ 
           ถ.   วิวาทาธิกรณ   อนุวาทาธิกรณ   อาปตตาธิกรณ   และกิจจาธิกรณ 
ระงับดวยสมถะเทาไร                                                              
           ต.  วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ  อาปตตาธิกรณ   และกิจจาธิกรณ 
ระงับดวยสมถะ  ๗  อยาง    คือ    สัมมุขาวินัย  ๑     เยภุยยสิกา ๑    สติวินัย 
อมูฬหวินัย ๑  ปฏญิญาตกรณะ ๑  ตัสสปาปยสิกา  ๑  ติณวัตถารกะ ๑. 
                                      สมัมันติวารท่ี  ๑๗  จบ 
 
                                สมัมนัติ  นสัมมนัติวารท่ี  ๑๘  
           [๙๐๔]   ถามวา   วิวาทาธิกรณ   ระงับดวยสมถะเทาไร  ไมระงับดวย 
สมถะเทาไร   อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร    ไมระงับดวยสมถะเทาไร 
อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร    ไมระงับดวยสมถะเทาไร    กิจจาธิกรณ 
ระงับดวยสมถะเทาไร  ไมระงับดวยสมถะเทาไร                           
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           ตอบวา    วิวาทาธิกรณ    ระงับดวยสมถะ  ๒  คือ    สัมมุขาวินัย ๑   
เยภุยยสิกา  ๑    ไมระงับดวยสมถะ  ๕    คือ    สติวินัย  ๑    อมูฬหวินัย  ๑ 
ปฏิญญาตกรณะ ๑  ตัสสปาปยสิก  ๑   ติณวัตถารกะ ๑ 
           อนุวาทาธิกรณ  ระงับดวยสมถะ ๔   คือ  สัมมุขาวินัย ๑  สติวินัย ๑ 
อมูฬหวินัย  ๑    ตัสสปาปยสิกา ๑    ไมระงับดวยสมถะ ๓   คือ   เยภุยยสิกา  ๑ 
ปฏิญญาตกรณะ ๑  ติณวัตถารกะ ๑ 
           อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ ๓  คือ สัมมขุาวินัย  ๑ ปฏิญญาตกรณะ๑ 
ติณวัตถารกะ  ๑    ไมระงับดวยสมถะ  ๔    คือ    เยภุยยสิกา ๑    สติวินัย ๑ 
อมูฬหวินัย ๑   ตัสสปาปยสิกา ๑ 
           กิจจาธิกรณ   ระงับดวยสมถะ ๑  คือ  สัมมขุาวินัยไมระงับดวยสมถะ ๖ 
คือ  เยภุยยสิกา ๑    สติวินัย ๑    อมูฬหวินัย ๑    ปฎิญญาตกรณะ ๑    ตัสส- 
ปาปยสิกา  ๑  ติณวัตถารกะ  ๑ 
           ถ.   วิวาทาธิกรณกับอนุวาทาธิกรณ  ระงับดวยสมถะเทาไร  ไมระงับ 
ดวยสมถะเทาไร                                                            
           ต.   วิวาทาธิกรณกับอนุวาทาธิกรณ  ระงับดวยสมถะ  ๕  คือ  สัมมุขา 
วินัย  ๑  เยภุยยสิกา  ๑  สติวินัย  ๑  อมูฬหวินัย  ๑  ตัสสปาปยสิกา  ๑  ไมระงับ 
ดวยสมถะ ๒  คือ  ปฏญิญาตกรณะ ๑  ติณวัตถารกะ ๑ 
           ถ.   วิวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะทาไร  ไมระงับ 
ดวยสมถะเทาไร                                                             
           ต.   วิวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ   ระงับดวยสมถะ  ๔  คือ  สัมมขุา 
วินัย ๑   เยภุยยสิกา  ๑  ปฏิญญาตกรณะ  ๑  ติณวัตถารกะ  ๑    ไมระงับดวย 
สมถะ ๓  คือ   สติวินัย ๑  อมูฬหวินัย ๑  ตัสสปาปยสิกา ๑  
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           ถ.  วิวาทาธิกรณกับกิจจาธิกรณ    ระงับดวยสมถะเทาไร    ไมระงับ   
ดวยสมถะเทาไร  
           ต.  วิวาทาธิกรณกับกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย  ๑ 
เยภุยยสิกา ๑ ไมระงับดวยสมถะ  ๕  คือ  สติวินัย ๑  อมูฬหวินยั  ๑  ปฏญิญาต- 
กรณะ ๑  ตัสสปาปยสิกา ๑  ติณวัตถารกะ ๑ 
           ถ.  อนุวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ     ระงับดวยสมถะเทาไร    ไม 
ระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  อนุวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ  ระงับดวยสมถะ  ๖  คือ สัมมขุา- 
วินัย ๑   สติวินัย ๑    อมูฬหวินัย ๑    ปฏิญญาตกรณะ ๑   ตัสสปาปยสิกา  ๑ 
ติณวัตถารกะ ๑    ไมระงับดวยสมถะ ๑   คือ   เยภุยยสิกา 
           ถ.  อนุวาทาธิกรณกับกิจจาธิกรณ   ระงับดวยสมถะเทาไร   ไมระงับ 
ดวยสมถะเทาไร 
           ต.  อนุวาทาธิกรณกับกิจจาธิกรณ  ระงับดวยสมถะ ๔  คือ  สัมมุขา 
วินัย ๑  สติวินัย  ๑  อมูฬหวินัย ๑   ตัสสปาปยสิกา  ๑   ไมระงับดวยสมถะ ๓ 
คือ  เยภุยยสิกา ๑  ปฏิญญาตกรณะ ๑  ติณวัตถารกะ ๑ 
           ถ.  อาปตตาธิกรณกับกิจจาธิกรณ   ระงับดวยสมถะเทาไร   ไมระงับ 
ดวยสมถะเทาไร 
           ต. อาปตตาธิกรณกับกิจจาธิกรณ   ระงับดวยสมถะ ๓  คือ  สัมมุขา 
วินัย ๑   ปฏญิญาตกรณะ  ๑    ติณวัตถารกะ ๑   ไมระงับดวยสมถะ ๔    คือ 
เยภุยยสิกา ๑  สติวินัย  ๑  อมูฬหวินัย  ๑  ตัสสปาปยสิกา  ๑  
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           ถ.  วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ   และอาปตตาธิกรณ   ระงับดวย   
สมถะเทาไร  ไมระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  วิวาทาธิกรณ   อนุวาทาธิกรณ   และอาปตตาธิกรณ   ระงับดวย 
สมถะ ๗  คือ  สัมมุขาวินัย  ๑    เยภุยยสิกา  ๑    สติวินัย  ๑    อมูฬหวินัย  ๑ 
ปฏิญญาตกรณะ ๑   ตัสสปาปยสิกา ๑   ติณวัตถารกะ ๑ 
           ถ.   วิวาทาธิกรณ   อนุวาทาธิกรณ  และกิจจาธิกรณ   ระงับดวยสมถะ 
เทาไร  ไมระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.   วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๕ 
คือ  สัมมุขาวินัย  ๑  เยภุยยสิกา ๑  สติวินัย ๑  อมฬูหวินัย ๑  ตัสสปาปยสิกา ๑ 
ไมระงับดวยสมถะ  ๒  คือ  ปฏญิาตกรณะ ๑  ติณวัตถารกะ ๑ 
           ถ.  อนุวาทาธิกรณ   อาปตตาธิกรณ    และกิจจาธิกรณ    ระงับดวย 
สมถะเทาไร  ไมระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  อนุวาทาธิกรณ   อาปตตาธิกรณ    และกิจจาธิกรณ    ระงับดวย 
สมถะ ๖  คือ  สัมมุขาวินัย ๑  สติวินัย ๑  อมูฬหวินยั ๑  ปฏิญญาตกรณะ ๑ 
ตัสสปาปยสิกา ๑   ติณวัตถารกะ  ๑  ไมระงับดวยสมถะ  ๑  คือ  เยภุยยสิกา 
           ถ.   วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ   อาปตตาธิกรณ  และกิจจาธิกรณ 
ระงับดวยสมถะเทาไร  ไมระงับดวยสมถะเทาไร 
           ต.  วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ   อาปตตาธิกรณ  และกิจจาธิกรณ 
ระงับดวยสมถะ ๗ คือ  สัมมุขาวินัย ๑  เยภุยยสิกา ๑  สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ 
ปฏิญญาตกรณะ ๑  ตัสสปาปยสิกา  ๑  ติณวัตถารกะ  ๑. 
                            สัมมันติ  นสัมมันติวารท่ี  ๑๘  จบ  
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                                    สมถาธิกรณวารท่ี  ๑๙   
           [๙๐๕]   ถามวา  สมถะ  ระงับดวยสมถะ  สมถะ  ระงับดวยอธิกรณ 
อธิกรณ  ระงับดวยสมถะ  อธิกรณ  ระงับดวยอธิกรณ  หรือ 
           ตอบวา    สมถะบางอยางระงับดวยสมถะ     สมถะบางอยางไมระงับ 
ดวยสมถะ     สมถะบางอยางระงับดวยอธิกรณ     สมถะบางอยางไมระงับดวย 
อธิกรณ  อธกิรณบางอยางระงับดวยสมถะ  อธิกรณบางอยางไมระงับดวยสมถะ 
อธิกรณบางอยาง  ระงับดวยอธิกรณ  อธิกรณบางอยาง  ไมระงับดวยอธิกรณ.     
           [๙๐๖]   ถามวา   อยางไร    สมถะบางอยาง    ระงับดวยสมถะ   สมถะ 
บางอยาง   ไมระงับดวยสมถะ 
           ตอบวา    เยภุยยสกิา     ระงับดวยสัมมุขาวินัย     ไมระงับดวยสติวินัย 
อมูฬหวินัย  ปฏิญญาตกรณะ  ตัสสปาปยสิกา   และติณวัตถารกะ 
           สติวินัย  ระงับดวยสัมมุขาวินัย  ไมระงับดวยอมูฬหวินัย  ปฏิญญาต-  
กรณะ   ตัสสปาปยสิกา   ติณวัตถารกะ   และเยภุยยสิกา 
           อมูฬหวินัย     ระงับดวยสัมมุขาวินัย     ไมระงับดวยปฏิญญาตกรณะ 
ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ  เยภะยยสิกา  และสติวินัย 
           ปฏิญญาตกรณะ   ระงับดวยสัมมุขาวินัย   ไมระงับดวยตัสสปาปยสิกา 
ติณวัตถารกะ   เยภุยยสิกา   สติวินัย   และอมูฬหวินัย 
           ตัสสปาปยสิกา    ระงับดวยสัมมุขาวินัย     ไมระงับดวยติณวัตถารกะ 
เยภุยยสิกา  สติวินัย  อมูฬหวินัย  และปฎิญญาตกรณะ 
           ติณวัตถารกะ ระงับดวยสัมมุขาวินัย  ไมระงับดวยเยภุยยสิกา  สติวินัย 
อมูฬหวินัย   ปฏิญญาตกรณะ   และตัสสปาปยสิกา  
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            อยางนี้    สมถะบางอยาง   ระงับดวยสมถะ   อยางนี้   สมถะบางอยาง   
ไมระงับดวยสมถะ.                      
           [๙๐๗]   ถามวา  อยางไร  สมถะบางอยาง  ระงับดวยอธิกรณ  อยางไร 
สนถะบางอยาง  ไมระงับดวยอธิกรณ 
           ตอบวา    สัมมุขาวินัย    ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ    อนุวาทาธิกรณ 
อาปตตาธิกรณ   แตระงับดวยกิจจาธิกรณ 
           เยภุยยสิกา ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ   อาปตตาธิกรณ 
แตระงับดวยกิจจาธิกรณ 
           สติวินัย  ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ   อนุวาทาธิกรณ  อาปตตาธิกรณ 
แตระงับดวยกิจจาธิกรณ                                                           
           อมูฬหวินัย  ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ  อาปตตาธิกรณ 
แตระงับดวยกิจจาธิกรณ 
           ปฏิญญาตกรณะ  ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ  อาปต- 
ตาธิกรณ   แตระงับดวยกิจจาธิกรณ 
           ตัสสปาปยสิกา  ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ  อาปตตา- 
ธิกรณ   แตระงับดวยกิจจาธิกรณ 
           ติณวัตถารกะ  ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ  อาปตตา- 
ธิกรณ    แตระงับดวยกิจจาธิกรณ                  
           อยางนี้   สมถะบางอยาง   ระงับดวยอธิกรณ   อยางนี้    สมถะบางอยาง 
ไมระงับดวยอธิกรณ.  
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           [๙๐๘]   ถามวา   อยางไร   อธิกรณบางอยางระงับดวยสมถะ   อยางไร   
อธิกรณบางอยางไมระงับดวยสมถะ  
           ตอบวา   วิวาทาธิกรณ   ระงับดวยสัมมุขาวินัย   และเยภุยยสิกา   ไม 
ระงับดวยสติวินัย   อมฬูหวินัย  ปฏญิญาตกรณะ   ตัสสปาปยสิกา  และตัณวัต- 
ถารกะ 
           อนุวาทาธิกรณ   ระงับดวยสัมมุขาวินัย   สติวินัย   อมูฬหวินัย   และ 
ตัสสปาปยสิกา  ไมระงับดวยภุยยสิกา  ปฏิญญาตกรณะ  และติณวัตถารกะ 
           อาปตตาธิกรณ   ระงับดวยสัมมุขาวินัย  ปฏิญญาตกรณะ  และติณวัต- 
ถารกะ   ไมระงับดวยเยภุยยสิกา   สติวินัย   อมฬูหวินัย   และตัสสปาปยสิกา    
           กิจจาธิกรณ   ระงับดวยสัมมุขาวินัย  ไมระงับดวยเยภุยยสิกา   สติวินัย 
อมูฬหวินัย   ปฏิญาตกรณะ   ตัสสปาปยสิกา  และติณวัตถารกะ 
           อยางนี้   อธิกรณบางอยางระงับดวยสมถะ   อยางนี้   อธิกรณบางอยาง 
ไมระงับดวยสมถะ. 
           [๙๐๙]   ถามวา อยางไร  อธิกรณบางอยางระงับดวยอธิกรณ   อยางไร 
อธิกรณบางอยางไมระงับดวยอธิกรณ                                   
           ตอบวา   วิวาทาธิกรณ   ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ   อนุวาทาธิกรณ 
อาปตตาธิกรณ   แตระงับดวยกิจจาธิกรณ 
           อนุวาทาธิกรณ   ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ  อาปตตา- 
ธิกรณ   แตระงับดวยกิจจาธิกรณ                                                             
           อาปตตาธิกรณ  ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ  อาปตตา- 
ธิกรณ   แตระงับดวยกิจจาธิกรณ  
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           กิจจาธิกรณ  ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ  อาปตตาธิกรณ 
แตระงับดวยกิจจาธิกรณ   
           อยางนี้    อธิกรณบางอยางระงับดวยอธิกรณ   อยางนี้   อธิกรณบาง 
อยางไมระงับดวยอธิกรณ. 
           [๙๑๐]  สมถะท้ัง ๖ อยาง อธิกรณทั้ง ๔  อยาง ระงับดวยสัมมุขาวินัย 
แตสัมมุขาวินัย   ไมระงับดวยอะไร. 
                                 สมถาธิกรณวาร  ที่  ๑๙  จบ 
 
                                    สมุฏฐาเปติวาร  ที ่ ๒๐  
           [๙๑๑]    ถามวา  วิวาทาธิกรณยังอธิกรณ  ๔  ขอไหนใหเกิด 
           ตอบวา  วิวาทาธิกรณไมยังอธิกรณ  ๔  ขอไหนใหเกิด  แตเพราะปจจัย 
คือ  วิวาทาธิกรณ  อธิกรณทั้ง  ๔  ยอมเกิดข้ึนได 
           มีอุปมาเหมือนอะไร 
           เหมือนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้    ยอมวิวาทกันวา 
           นี้   เปนธรรม  นี้   ไมเปนธรรม 
           นี้   เปนวินัย   นี ้  ไมเปนวินัย                                    
           นี้   พระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว  นี้   พระตถาคตเจาไมไดตรัสภาษิตไว 
           นี้   พระตถาคตเจาทรงประพฤติมา     นี้      พระตถาคตเจาไมไดทรง 
ประพฤติมา 
           นี้   พระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว  นี้   พระตถาคตเจาไมไดทรงบัญญัติ 
ไว                                                      
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           นี้    เปนอาบัติ   นี ้ ไมเปนอาบัติ   
           นี้   เปนอาบัติเบา  นี้   เปนอาบัติหนัก 
           นี้  เปนอาบัติมีสวนเหลือ  นี้   เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได 
           นี้   เปนอาบัติชั่วหยาบ  นี้  เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
           ความบาดหมาง  ความทะเลาะ   ความแกงแยง    ความทุมเถียง    การ 
กลาวตางกัน   การกลาวโดยประการอ่ืน   การพูดเพ่ือความกลัดกลุมใจ   ความ 
หมายม่ันในเรื่องนั้น    อันใด  นี้เรียกวา วิวาทาธิกรณ  สงฆวิวาทกันในวิวาทา- 
ธิกรณ  จัดเปนวิวาทาธิกรณ   เมื่อวิวาทกัน  ยอมโจท  จัดเปนอนุวาทาธิกรณ 
เมื่อโจท  ยอมตองอาบัติ   จัดเปนอาปตตาธิกรณ   สงฆทํากรรมตามอาบัตินั้น 
จัดเปนกิจจาธิกรณ 
           เพราะปจจัย   คือ   วิวาทาธิกรณ   อธิกรณทั้ง ๔   ยอมเกิดไดอยางนี้. 
           [๙๑๒]  ถามวา  อนุวาทาธิกรณยังอธิกรณ  ๔  ขอไหนใหเกิด 
           ตอบวา  อนุวาทาธิกรณไมยังอธิกรณ ๔   ขอไหนใหเกิด   แตเพราะ 
ปจจัย  คือ  อนุวาทาธิกรณ  อธิกรณทัง้ ๔ ยอมเกิดได 
           มีอุปมาเหมือนอะไร 
           เหมือนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยเหลาน้ี      ยอมโจทภิกษุดวยศีลวิบัติ 
อาจารวิบัติ   ทิฏฐิวิบัติ    หรืออาชีววิบัติ   การโจท   การกลาวหา   การฟองรอง 
การประทวง   ความเปนผูคลอยตาม    การทําความอุตสาหะโจท     การตามเพ่ิม 
กําลังให  ในเรื่องนั้น   อันใด  นี้เรียกวา  อนุวาทาธิกรณ 
           สงฆยอมวิวาทกันในอนุวาทาธิกรณ   จัดเปนวิวาทาธิกรณ   เมื่อวิวาท 
ยอมโจท  จัดเปนอนุวาทาธิกรณ  เมื่อโจท   ยอมตองอาบัติ   จัดเปนอาปตตา- 
ธิกรณ   สงฆทํากรรรมตามอาบัตินั้น   จัดเปนกิจจาธิกรณ  
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           เพราะปจจัย   คือ  อนุวาทาธิกรณ  อธิกรณทั้ง  ๔ ยอมเกิดไดอยางนี้.   
           [๙๑๓]  ถามวา  อาปตตาธิกรณยังอธิกรณ   ๔  ขอไหนใหเกิด 
           ตอบวา  อาปตตาธิกรณไมยังอธิกรณ ๔   ขอไหนใหเกิด   แตเพราะ 
ปจจัย  คือ   อาปตตาธิกรณ   อธิกรณทั้ง  ๔   ยอมเกิดข้ึนได 
           มีอุปมาเหมือนอะไร 
           เหมือนกองอาบัติทั้ง  ๕  ชื่ออาปตตาธิกรณ   กองอาบัติทั้ง  ๗   กช็ือ่ 
อาปตตาธิกรณ   นี้เรียกวา  อาปตตาธิกรณ 
           สงฆยอมวิวาทกันในอาปตตาธิกรณ   จัดเปนวิวาทาธิกรณ   เมื่อวิวาท 
ยอมโจท  จัดเปนอนุวาทาธิกรณ   เมื่อโจท   ยอมตองอาบัติ   จัดเปนอาปตตา- 
ธิกรณ  สงฆยอมทํากรรมตามอาบัตินั้น  จัดเปนกิจจาธิกรณ 
           เพราะปจจัย  คือ  อาปตตาธิกรณ  อธิกรณทัง้ ๔ ยอมเกิดไดอยางนี้. 
           [๙๑๔]  ถามวา  กิจจาธิกรณยังอธิกรณ ๕  ขอไหนใหเกิด 
           ตอบวา   กิจจาธิกรณไมยังอธิกรณ ๔   ขอไหนใหเกิด  แตเพราะปจจัย 
คือ  กิจจาธิกรณ  อธิกรณทั้ง ๔ ยอมเกดิได 
           มีอุปมาเหมือนอะไร                                        
           เหมือนความมีแหงกรรมที่จะพึงทํา   ความมีแหงกิจท่ีจะตองทํา    แหง 
สงฆ  อันใด  คือ  อุปโลกนกรรม  ญัตติกรรม  ญัตติทุติยกรรม  ญัตติจตุตถ- 
กรรม  นี ้   เรียกวา  กิจจาธิกรณ                                   
           สงฆยอมวิวาทกันในกิจจาธิกรณ    จัดเปนวิวาทาธิกรณ    เม่ือวิวาท 
ยอมโจท   จัดเปนอนุวาทาธิกรณ   เม่ือโจท   ยอมตองอาบัติ   จัดเปนอาปตตา- 
ธิกรณ  สงฆยอมทํากรรมตามอาบัตินั้น    จัดเปนกิจจาธิกรณ  
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           เพราะปจจัย  คือ  กิจจาธิกรณ  อธิกรณทั้ง ๔   ยอมเกิดไดอยางนี้.    
                                   สมฏุฐานเปติวาร  ที ่ ๒๐  จบ 
 
                                                   สมถเภท  
           [๙๑๕]  ถามวา  วิวาทาธิกรณ    จัดเปนอธิกรณ  ๔  ขอไหนแอบอิง 
อธิกรณขอไหน  นับเนื่องถึงอธิกรณขอไหน  สงเคราะหดวยอธิกรณขอไหน 
           อนุวาทาธิกรณจัดเปนอธิกรณ  ๔  ขอไหน    แอบอิงอธิกรณขอไหน 
นับเนื่องถึงอธิกรณขอไหน  สงเคราะหดวยอธิกรณขอไหน 
           อาปตตาธิกรณ   จัดเปนอธิกรณ  ๔  ขอไหน   แอบอิงอธิกรณขอไหน 
นับเนื่องถึงอธิกรณขอไหน  สงเคราะหดวยอธิกรณขอไหน          
           กิจจาธิกรณ  จัดเปนอธิกรณ  ๔ ขอไหน  แอบอิงอธิกรณขอไหน  นับ 
เนื่องถึงอธิกรณขอไหน  สงเคราะหดวยอธิกรณขอไหน 
           ตอบวา    วิวาทาธิกรณ    จัดเปนวิวาทาธิกรณ    บรรดาอธิกรณ ๔ 
แอบอิงวิวาทาธิกรณ   นับเน่ืองถึงวิวาทาธิกรณ   สงเคราะหดวยวิวาทาธิกรณ 
           อนุวาทาธิกรณ  จัดเปนอนุวาทาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ  ๔   แอบอิง 
อนุวาทาธิกรณ   นับเนื่องถึงอนุวาทาธิกรณ   สงเคราะหดวยอนุวาทาธิกรณ 
           อาปตตาธิกรณ  จัดเปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ  ๔   แอบอิง 
อาปตตาธิกรณ  นับเนื่องถึงอาปตตาธิกรณ  สงเคราะหดวยอาปตตาธิกรณ 
           กิจจาธิกรณ  จัดเปนกิจจาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ ๔   แอบอิงกิจจา- 
ธิกรณ   นับเน่ืองถึงกิจจาธิกรณ   สงเคราะหดวยกิจจาธิกรณ.  
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           [๙๑๖]   ถามวา   วิวาทาธิกรณ   บงถึงสมถะเทาไร   บรรดาสมถะ ๗    
แอบอิงอาศัยสมถะเทาไร  นับเนื่องในสมถะเทาไร   สงเคราะหดวยสมถะเทาไร 
ระงับดวยสมถะเทาไร 
           อนุวาทาธิกรณ  บงถึงสมถะเทาไร   บรรดาสมถะ ๗   อิงอาศัยสมถะ 
เทาไร   นับเนื่องในสนถะเทาไร   สงเคราะหดวยสมถะเทาไร   ระงับดวยสมถะ 
เทาไร 
           อาปตตาธิกรณ  บงถึงสมถะเทาไร  บรรดาสมถะ ๗ อิงอาศัยสมถะเทา 
ไร   นับเนื่องในสมถะเทาไร  สงเคราะหดวยสมถะเทาไร  ระงับดวยสมถะเทาไร 
           กิจจาธิกรณ   บงถงึสมถะเทาไร  บรรดาสมถะ ๗ อิงอาศัยสมถะเทาไร 
นับเนื่องในสมถะเทาไร   สงเคราะหดวยสมถะเทาไร   ระงับดวยสมถะเทาไร 
           ตอบวา   วิวาทาธิกรณ    บงถึงสมถะ  ๒ บรรดาสมถะ  ๗  อิงอาศัยสมถะ 
๒   นับเนื่องในสมณะ  ๒    สงเคราะหดวยสมถะ ๒    ระงับดวยสมถะ ๒    คือ 
สัมมุขาวินัย  ๑   เยภุยยสกิา ๑                                                
           อนุวาทาธิกรณ   บงถึงสมถะ ๔   บรรดาสมถะ ๗   อิงอาศัยสมถะ ๔ 
นับเนื่องในสมถะ ๔   สงเคราะหดวยสมถะ ๔   ระงับดวยสมถะ ๔   คือ  สัมม-ุ 
ขาวินัย ๑   สติวินัย ๑   อมูฬหวินัย  ๑    ตัสสปาปยสิกา  ๑ 
           อาปตตาธิกรณ  บงถึงสมถะ  ๓   บรรดาสมถะ ๗   อิงอาศัยสมถะ ๓ 
นับเนื่องในสมถะ ๓   สงเคราะหดวยสมถะ ๓   ระงับดวยสมถะ ๓   คือ   สัมม-ุ 
ขาวินัย ๑  ปฏิญญาตกรณะ  ๑   ติณวัตถารกะ ๑ 
           กิจจาธิกรณ  บงถงึสมถะ ๑  บรรดาสมถะ ๗  อิงอาศัยสมถะ ๑  นบั 
เนื่องในสมถะ ๑  สงเคราะหดวยสมถะ ๑  ระงับดวยสมถะ ๑  คือ  สัมมุขาวินัย. 
                                            สมถเภท  จบ 
                                            วีสติวาร  จบ  
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                                   หัวขอประจําวาร    
           [๙๑๗]   ปริยายวาร ๑   สาธารณวาร ๑    ตัพภาติยวาร ๑    สมถสา- 
ธารณวาร ๑ สมถตัพภาติยวาร ๑ สมถสัมมุขาวินัยวาร ๑  วินัยวาร ๑  กุศลวาร 
๑    ยัตถวาร ๑   สมยวาร ๑   สังสัฏฐวาร ๑   สัมมนัติวาร ๑   นสัมมันติวาร ๑ 
สมถาธิกรณวาร  ๑   สมฏุฐาเปวาร  ๑  อธิกรณบงถึงอธิกรณ ๑. 
                                หัวขอประจําวาร  จบ 
 
                                       ขันธกปุจฉา 
                               คําถามแลคําตอบอาบัติ 
           [๙๑๘]   ขาพเจาจักถามอุปสัมปทาขันธกะ    พรอมท้ังนิทาน   พรอม 
ทั้งนิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติเทาไร                             
           ขาพเจาจักตอบอุปสัมปทาขันธกะ    พรอมทั้งนิทาน   พรอมท้ังนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติ ๒ ตัว. 
           [๙๑๙]  ขาพเจาจักถามอุโบสถขันธกะ    พรอมท้ังนิทาน    พรอมท้ัง 
นิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบติัเทาไร 
           ขาพเจาจักตอบอุโบสถขันธกะ  พรอมท้ังนทิาน พรอมท้ังนิเทศ พระ 
บัญญัติสูงสุด  ปรับอาบติั  ๓  ตัว. 
           [๙๒๐]   ขาพเจาจักถามวัสสูปนายิกขันธกะ  พรอมท้ังนิทาน พรอม 
ทั้งนิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติเทาไร  
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           ขาพเจาจักตอบวัสสูปนายิกขันธกะ   พรอมท้ังนิทาน   พรอมท้ังนิเทศ    
พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติ ๑ ตัว. 
           [๙๒๑]  ขาพเจาจักถามปวารณาขันธกะ   พรอมท้ังนิทาน   พรอมท้ัง 
นิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบติั   เทาไร                            
           ขาพเจาจักตอบปวารณาขันธกะ    พรอมทั้งนิทาน    พรอมท้ังนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติ ๒  ตัว.                                     
           [๙๒๒]  ขาพเจาจักถามจัมมสัญุตตขันธกะ   พรอมท้ังนิทาน  พรอม 
ทั้งนิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติเทาไร 
           ขาพเจาจักตอบจัมมสัญุตตขันธกะ  พรอมทั้งนิทาน  พรอมท้ังนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติ ๓ ตัว.                       
           [๙๒๓]  ขาพเจาจักถามเภสัชชขันธกะ    พรอมท้ังนิทาน    พรอมท้ัง 
นิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบติัเทาไร 
           ขาพเจาจักตอบเภสัชชขันธกะ    พรอมท้ังนิทาน    พรอมทั้งนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติ ๓  ตัว. 
           [๙๒๔]  ขาพเจาจักถามกฐินขันธกะ  พรอมทั้งนิทาน  พรอมท้ังนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติเทาไร 
           ขาพเจาจักตอบกฐินขันธกะ   พรอมท้ังนิทาน  พรอมท้ังนิเทศ  พระ- 
บัญญัติสูงสุด  ในกฐินขันธกะน้ัน  ไมมีปรับอาบัติ. 
           [๙๒๕]  ขาพเจาจักถามจีวรสัญุตตขันธกะ.  พรอมท้ังนิทาน  พรอม 
ทั้งนิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติเทาไร 
           ขาพเจาจักตอบจีวรสัญุตตขันธกะ  พรอมทั้งนิทาน  พรอมท้ังนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุดปรับอาบัติ ๓ ตัว.      
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           [๙๒๖]   ขาพเจาจักถามจัมเปยยขันธกะ   พรอมท้ังนิทาน   พรอมท้ัง    
นิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด    ปรับอาบัติเทาไร 
           ขาพเจาจักตอบจัมเปยยขันธกะ     พรอมท้ังนิทาน     พรอมท้ังนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุดปรับอาบัติ ๑  ตัว. 
           [๙๒๗]  ขาพเจาจักถามโกสัมพิกขันธกะ  พรอมท้ังนิทาน  พรอมท้ัง 
นิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบติัเทาไร 
           ขาพเจาจักตอบโกสัมพิกขันธกะ     พรอมท้ังนิทาน     พรอมท้ังนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุดปรับอาบัติ ๑ ตัว.  
           [๙๒๘]  ขาพเจาจักถามกัมมขันธกะ  พรอมทั้งนิทาน  พรอมท้ังนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติเทาไร 
           ขาพเจาจักตอบกัมมขันธกะ   พรอมท้ังนิทาน   พรอมท้ังนิเทศ   พระ- 
บัญญัติสงสุดปรับอาบัติ  ๑ ตัว. 
           [๙๒๙]  ขาพเจาจักถามปาริวาสิกขันธกะ  พรอมท้ังนิทาน  พรอมท้ัง 
นิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบติัเทาไร                                          
           ขาพเจาจักตอบปาริวาสิกขันธกะ     พรอมท้ังนิทาน    พรอมท้ังนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติ ๑ ตัว. 
           [๙๓๐]  ขาพเจาจักถามสมุจจยขันธกะ    พรอมทั้งนิทาน    พรอมท้ัง 
นิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบติัเทาไร 
           ขาพเจาจักตอบสมุจจยขันธกะ  พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ  พระ- 
บัญญัติสูงสุดปรับอาบัติ ๑ ตัว. 
           [๙๓๑]   ขาพเจาจักถามสมถขันธกะ   พรอมท้ังนิทาน  พรอมท้ังนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติเทาไร  
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           ขาพเจาจักตอบสมถขันธกะ   พรอมท้ังนิทาน  พรอมท้ังนิเทศ  พระ-   
บัญญัติสูงสุดปรับอาบัติ ๒ ตัว. 
           [๙๓๒]  ขาพเจาจักถามขุททกวัตถุขันธกะ   พรอมท้ังนิทาน   พรอม 
ทั้งนิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติเทาไร 
           ขาพเจาจักตอบขุททกวัตถุขันธกะ    พรอมทั้งนิทาน   พรอมท้ังนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุดปรับอาบัติ  ๓ ตัว. 
           [๙๓๓]  ขาพเจาจักถามเสนาสนขันธกะ   พรอมท้ังนิทาน   พรอมท้ัง 
นิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบติัเทาไร 
           ขาพเจาจักตอบเสนาสนขันธกะ    พรอมท้ังนิทาน    พรอมท้ังนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุดปรับอาบัติ ๓ ตัว. 
           [๙๓๔]   ขาพเจาจักถามสัพฆเภทขันธกะ    พรอมท้ังนิทาน  พรอมทั้ง 
นิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบติัเทาไร 
           ขาพเจาจักตอบสังฆเภทขันธกะ     พรอมท้ังนิทาน     พรอมท้ังนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุดปรับอาบัติ  ๒  ตัว.                                             
           [๙๓๕]   ขาพเจาจักถามขันธกะวาดวยสมาจาร  พรอมท้ังนิทาน พรอม 
ทั้งนิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติเทาไร 
           ขาพเจาจักตอบขันธกะวาดวยสมาจาร     พรอมท้ังนิทาน     พรอมทั้ง 
นิเทศ  พระบัญญัติสูงสุดปรับอาบัติ  ๑  ตัว. 
           [๙๓๖]    ขาพเจาจักถามขันธกะวาดวยปาติโมกข     พรอมท้ังนิทาน 
พรอมท้ังนิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบัติเทาไร 
           ขาพเจาจักตอบขันธกะวาดวยปาติโมกข    พรอมท้ังนิทาน   พรอมท้ัง 
นิเทศ  พระบัญญัติสูงสุดปรับอาบัติ  ๑  ตัว.  
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           [๙๓๗]  ขาพเจาจักถามภิกขุนีขันธกะ    พรอมท้ังนิทาน    พรอมท้ัง   
นิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบติัเทาไร                          
           ขาพเจาจักตอบภิกขุนีขันธกะ    พรอมท้ังนิทาน    พรอมทั้งนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุดปรับอาบัติ ๒ ตัว. 
           [๙๓๘]  ขาพเจาจักถามปญจสติกขันธกะ  พรอมท้ังนิทาน  พรอมท้ัง 
นิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบติัเทาไร 
           ขาพเจาจักตอบปญจสติกขันธกะ    พรอมทั้งนิทาน    พรอมท้ังนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุด  ในปญจสติกขันธกะน้ัน  ไมมปีรับอาบัติ. 
           [๙๓๙]  ขาพเจาจักถามสัตตสติกขันธกะ   พรอมท้ังนิทาน   พรอมท้ัง 
นิเทศ  พระบัญญัติสูงสุด  ปรับอาบติัเทาไร                                  
           ขาพเจาจักตอบสัตตสติกขันธกะ    พรอมทั้งนิทาน    พรอมท้ังนิเทศ 
พระบัญญัติสูงสุด  ในสตัตสติกขันธกะน้ัน  ไมมปีรับอาบัติ. 
                                       ขันธกปุจฉาท่ี  ๑  จบ 
 
                                          หัวขอประจําเรื่อง 
           [๙๔๐]  อุปสัมปทาขันธกะ  ๑  อุโปสถขันธกะ  ๑  วัสสูปนายิกขันธกะ  ๑ 
ปวารณาขันธกะ  ๑  จัมมขันธกะ  ๑  เภสัชชขันธกะ  ๑  กฐินขันธกะ  ๑  จีวร- 
ขันธกะ  ๑  จัมเปยยขันธกะ  ๑  โกสัมพิกขันธกะ ๑  กัมมขันกะ ๑  ปาริวาสิก 
ขันธกะ ๑  สมุจจยขันธกะ ๑  สมถขันธกะ ๑  ขุททขันธกะ ๑  เสนาสนขันธกะ ๑ 
สังฆเภทขัธกะ ๑  สมาจารขันธกะ ๑  ปาติโมกขฐปนขันธกะ  ๑  ภิกขุนีขันธกะ ๑ 
ปญจสติกขันธกะ ๑  สัตตสติกขันธกะ ๑. 
                                        หัวขอประจําเรื่อง  จบ  
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                               ขันธกปุจฉาวัณณนา  
           สองบทวา   อุปสมฺปท  ปุจฺฉิสสฺ    มีความวา    ขาพเจาจักถามถึง   
อุปสัมปทาขันธกะ. 
           สองบทวา  สนิทาน   สนิทฺเทส  มีความวา   ขาพเจาจักถามพรอม 
ดวยตนเหตุ   และอธิบาย.                                      
          หลายบทวา  สมุกฏฺปทาน   กติ  อาปตฺติโย   มีความวา  บทเหลาใด 
เปนบทอุกฤษฏ  คือ  เปนบทสูงสุด    อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในอุปสัม-  
ปทาขันธกะนั้น  บทอุกฤษฏโดยยอ  มีอาบัติเทาไร  ?   
           อาบัติใด ?   อันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติดวยบทใด ?,     อาบัติ 
นั้น ๆ  ทานกลาววา  อาบัติแหงบทน้ัน ๆ.    เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา 
บทสูงสุดทั้งหลาย  มีอาบัติเทาไร ? 
           สองบทวา   เทฺว  อาปตฺติโย   มีความวา  เปนปาจิตตีย   แกภิกษุผู 
ยังบุคคลมีอายุหยอน  ๒ ปใหอุปสมบท,  เปนทุกกฏในบทท้ังปวงท่ีเหลือ. 
           บทวา  ติสฺโส  มีความวา   ในอุโปสถักขันธกะ  มีอาบัติ ๓ อยางนี้  
คือ  เปนถุลลจัจัย  เพราะทําอุโบสถแหงภิกษุทั้งหลายผูมุงความแตกกันเปนใหญ 
แกผูกลาวอยูวา  ภิกษุเหลาน้ี   จงฉิบทาย.  ภิกษุเหลาน้ี   จงวอดวาย,   ประโยชน 
อะไร  ดวยภิกษุเหลาน้ัน,   เปนปาจิตตีย   แมเพราะทําอุโบสถรวมกับภิกษุผูถูก 
สงฆยกวัตร,   เปนทุกกฏ   เพราะบทท้ังหลายท่ีเหลือ. 
           บทวา    เอกา   มีความวา    ในวัสสูปนายิกขันธกะ    มอีาบัติทุกกฏ 
ชนิดเดียวเทาน้ัน.                                                                    
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           บทวา  ติสฺโส มีความวา  แมในปวารณาขันธกะ  ก็มีอาบัติ  ๓ อยางนี้      
คือ   เปนถลุลัจจัย    แกภิกษุผูมุงความแตกกันเปนใหญ    ปวารณาอยู,     เปน 
ปาจิตตีย   แกภิกษุผูปวารณากับภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร,    เปนทุกกฏ   เพราะบท 
ทั้งหลายท่ีเหลือ. 
           บทวา  ติสฺโส  มีความวา  แมในจัมมสังยุตต   ก็มีอาบัติ ๓ อยางนี้ 
คือ   เปนปาจิตตีย   แกพวกภิกษุฉัพพัคคีย  ผูจับแมโคสาวให   (จมนํ้า)  ตาย, 
เปนถุลลัจจัย   เพราะมีจิตกําหนัดถูกองคชาต,    เปนทุกกฏ   เพราะบทท้ังหลาย 
ที่เหลือ. 
           แมในเภสัชชขันธกะ   ก็มีอาบัติ  ๓ อยางนี้    คือ   เปนถลุลัจจัย    (แก 
ภิกษุผูทําสัตถกรรม)    ใกลที่แคบประมาณ  ๒ นิ้ว  โดยรอบ  (แหงวัจจมัคคและ 
ปสสาวมัคค),    เปนปาจิตตีย    เพราะฉันโภชนยาคู,     เปนทุกกฏ    เพราะบท 
ทั้งหลายท่ีเหลือ. 
           กฐิน  พระผูมีพระภาคเจาเพียงแตทรงบัญญัติเทาน้ัน,   ไมมีอาบัติใน 
กฐินขันธกะน้ัน. 
           ในจีวรสังยุตต    มอีาบัติ  ๓ เหลาน้ี   คือ   เปนถุลลัจจัย    เพราะจีวร 
คากรองและเปลือกไมคากรอง,  เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย  เพราะอติเรกจีวร,   เปน 
ทุกกฏ  เพราะบทท้ังหลายที่เหลือ. 
           แมในจัมมเปยยักขันธกะ  ก็มีอาบัติทุกกฏชนิดเดียวเทานั้น. 
           แมในโกสัมพิกขันธกะ    กรรมขันธกะ    ปาริวาสิกขันธกะและสมุจจย- 
ขันธกะ  ก็มอีาบัติทุกกฏชนิดเดียวเทาน้ัน. 
           ในสมถขันธกะ  มีอาบัติ ๒ เหลาน้ี  คือ  ภิกษุณีผูมอบฉันทะยอมบน 
วา เธอตองปาจิตตีย  มีการบนวาเปนเหตุ  เปนทุกกฏเพราะบทท้ังหลายที่เหลือ.  
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           ในขุททกวัตถุกขันธกะ  มีอาบัติ ๓ เหลาน้ี  คือ  ภิกษุตัดองคชาตของ   
ตน  ตองถุลลัจจัย   เปนปาจิตตีย   เพราะกลืนอาหารที่สํารอกออกมาคางอยูใน   
ปาก  เปนทุกกฏ  เพราะบทท้ังหลายท่ีเหลือ.              
           ในเสนาสนขันธกะ   มีอาบัติ ๓ เหลาน้ี    คือ   เปนถลุลัจจัยเพราะจํา 
หนายครุภัณฑ  เปนปาจิตตีย  เพราะฉุดคราออกจากสํานักของสงฆ  เปนทุกกฏ 
เพราะบทท้ังหลายที่เหลือ.                           
           ในสังฆเภทักขันธกะ  มีอาบัติ ๒ เหลาน้ี  คือ   เปนถลุลจัจัยแกภิกษุ 
ผูพลอยสนับสนุนภิกษุผูทําลายสงฆ   เปนปาจิตตีย  เพราะคณโภชนะ. 
           ในวัตตขันธกะ   ทีท่านกลาววา   ขาพเจาจักถามถึงสมาจาร   มีอาบัติ 
ทุกกฏชนิดเดียวเทาน้ัน.   อาบัติทุกกฏนั้น   เปนเพราะความไมเอ้ือเฟอในวัตร 
ท้ังปวง. 
           ในปาฏิโมกขัฏฐปนขันธกะ  ก็เหมือนกัน. 
           ในภิกขุนีขันธกะ  มีอาบัติ ๒ เหลาน้ี  คือ  เปนปาจิตตีย   เพราะไม 
ปวารณา  เปนทุกกฏ  เพราะบทท้ังหลายที่เหลือ.                          
           ในปญจสติกขันธกะและสัตตสติกขันธกะ  ทานยกธรรมลวน  ๆ ข้ึนสู 
หมวด  ไมมอีาบัติในขันธกะท้ัง ๒ นั้น    ฉะน้ีแล. 
                                  ขันธกปุจฉา  วัณณนา  จบ  
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                                           เอกุตตริกะ 
                                            หมวด  ๑ 
                             วาดวยธรรมกออาบติัเปนตน 
           [๙๔๑]  พึงรูธรรมที่กออาบัติ    พึงรูธรรมทีไ่มกออาบัติ   พึงรูอาบัติ 
พึงรูอนาบัติ   พึงรูอาบัติเบา   พึงรูอาบัติหนัก    พึงรูอาบัติมีสวนเหลือ   พึงรู  
อาบัติหาสวนเหลือมิได  พึงรูอาบัติชั่วหยาบ  พึงรูอาบัติไมชั่วหยาบ  พึงรูอาบัติ 
ที่ทําคืนได  พึงรูอาบัติที่ทําคืนไมได  พึงรูอาบัติที่เปนเทสนาคามินี พึงรูอาบัติ 
ที่ไมเปนเทสนาคามินี    พึงรูอาบัติที่ทําอันตราย     พึงรูอาบัติที่ไมทําอันตราย 
พึงรูอาบัติที่ทรงบัญญัติพรอมท้ังโทษ  พึงรูอาบัติที่ทรงบัญญัติไมมีโทษ   พึงรู 
อาบัติที่เกิดแตการทํา   พึงรูอาบัติที่เกิดแตการไมทํา  พึงรูอาบัติที่เกิดแตการทํา 
และไมทํา  พึงรูอาบัติกอน  พึงรูอาบัติหลัง พึงรูอาบัติระหวางอาบัติกอน  พึงรู 
อาบัติระหวางแหงอาบัติหลัง พึงรูอาบัตินับเขาในจํานวนที่แสดงแลว พึงรูอาบัติ 
ไมนับเขาในจํานวนที่แสดงแลว   พึงรูบัญญัติ   พึงรูอนุบัญญัติ   พึงรูอนุปนน- 
บัญญัติ   พึงรูสัพพัตถบัญญัติ  พึงรูปเทสบัญญัติ   พึงรูสาธารณบัญญัติ   พึงรู 
อสาธารณบัญญัติ    พึงรูเอกโตบัญญติั  พึงรูอุภโตบัญญัติ  พึงรูอาบัติมีโทษหนัก 
พึงรูอาบัติมีโทษเบา    พึงรูอาบัติที่เกี่ยวกับคฤหัสถ    พึงรูอาบัติที่ไมเกี่ยวกับ 
คฤหัสถ  พึงรูอาบัติที่แนนอน  พึงรูอาบัติที่ไมแนนอน  พึงรูบคุคลผูทําท่ีแรก 
พึงรูบุคคลไมทําทีแรก    พึงรูบุคคลผูตองอาบัติไมเปนนิจ    พึงรูบุคคลผูตอง 
อาบัติเนือง ๆ   พึงรูบุคคลผูเปนโจทก   พึงรูบุคคลผูเปนจําเลย   พึงรูบุคคลผู  
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ฟองไมเปนธรรม   พึงรูบคุคลผูถูกฟองไมเปนธรรม  พึงรูบุคคลผูฟองเปนธรรม   
พึงรูบุคคลผูถูกฟองเปนธรรม  พึงรูบคุคลผูแนนอน   พึงรูบุคคลผูไมแนนอน 
พึงรูบุคคลผูควรตองอาบัติ  พึงรูบุคคลผูไมควรตองอาบัติ  พึงรูบุคคลผูถูกสงฆ 
ยกวัตร  พึงรูบุคคลผูไมถูกสงฆยกวัตร   พึงรูบุคคลผูถูกนาสนะ   พึงรูบุคคลผู 
ถูกนาสนะ   พึงรูบุคคลผูมีสังวาสเสมอกัน   พึงรูบุคคลผูมีสังวาสตางกัน   พึงรู 
การงดปาติโมกข   แล. 
                                            หมวด  ๑   จบ 
 
                                       หัวขอประจาํหมวด  
           [๙๔๒]   กออาบัติและไมกออาบัติ   อาบัติและอนาบัติ   อาบัติเบาและ 
อาบัติหนัก  อาบัติมีสวนเหลือและอาบัติหาสวนเหลือมิได   อาบัติชั่วหยาบและ 
ไมชั่วหยาบ    อาบัติทําคืนไดและทําคืนไมได    อาบัติแสดงไดและแสดงไมได 
อาบัติทําอันตรายและไมทําอันตราย   อาบัติมีโทษและไมมีโทษ   อาบัติเกิดแต 
การทําและไมทํา   อาบัติเกิดแตการทําดวยการไมไดทําดวย   อาบัติที่ตองกอน 
และตองหลังอันตราบัติ     อาบัติที่นับเขาในจํานวนและไมนับเขาในจํานวน 
บัญญัติและอนุบัญญัติ     อนุปนนบัญญัติ     สัพพัตถบัญญัติและปเทสบัญญัติ 
สาธารณบัญญัติและอสาธารณบัญญติั   เอกโตบัญญัติและอุภโตบัญญัติ   อาบัติ 
ชั่วหยาบและไมชั่วหยาบ   อาบัติเกี่ยวกับคฤหัสถและไมเกี่ยวกับคฤหัสถ  อาบัติ 
แนนอนและไมแนนอน   บุคคลผูทําทีแรกและไมไดทําทีแรก   ผูตองอาบัติไม 
เปนนิจ   ผูตองอาบัติเนือง ๆ   โจทกและจําเลย   ผูฟองและผูถูกฟองเปนธรรม 
ผูแนนอนและแนไมนอน  ผูควรตองอาบัติและไมควรตองอาบัติ   ผูถกูยกวัตร  
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และไมถูกยกวัตร  ผูถกูนาสนะและไมถูกนาสนะ  ผูมีสังวาสเสมอกันและมีสังวาส      
ตางกัน  การงด  หัวขอดังกลาวนี้จัดเปนหมวด ๑. 
                                    หวัขอประจําหมวด  จบ 
 
                                             หมวด   ๒ 
                                 วาดวยสัญญาวิโมกขเปนตน 
            [๙๔๓]  มีอยู อาบัติเปนสัญญาวิโมกข  มีอยู  อาบัติมิใชสัญญาวิโมกข 
มีอยู   อาบัติของภิกษุผูไดสมาบัติ   มอียู   อาบัติของภิกษุผูไมไดสมาบัติ   มีอยู 
อาบัติเกี่ยวดวยสัทธรรม   มีอยู    อาบติัเกี่ยวดวยบริขารของตน    มีอยู    อาบัติ 
เกี่ยวดวยบริขารของผูอ่ืน    มีอยู    อาบัติเกี่ยวดวยบุคคล    คือตนเอง    มีอยู 
อาบัติเกี่ยวดวยบุคคลอ่ืน  มีอยู   ภิกษุพูดจริงตองอาบัติหนัก   มอียู    ภิกษุพูด 
เท็จตองอาบัติเบา  มีอยู   ภิกษุพูดเท็จตองอาบัติหนัก   มีอยู    ภิกษุพูดจริงตอง 
อาบัติเบา  มีอยู   อาบัติ   ภิกษุอยูบนแผนดินจงตอง อยูในอากาศไมตอง มีอยู 
อาบัติ   ภิกษุอยูในอากาศจึงตอง  อยูบนแผนดินไมตอง  มีอยู  อาบัติภิกษุออก 
ไปจึงตอง   เขาไปไมตอง   มีอยู    อาบัติ    ภิกษุเขาไปจึงตอง   ออกไปไมตอง 
มีอยู   อาบัติ   ภิกษุถือเอาจึงตอง   มีอยู   อาบัติ    ภิกษุไมถือเอาจึงตอง   มีอยู 
อาบัติ   ภิกษุสมาทานจึงตอง   มีอยู   อาบัติ    ภิกษุไมสมาทานจึงตอง   มีอยู 
อาบัติ   ภิกษุทําจึงตอง   มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมทําจึงตอง  มีอยู   อาบัติ   ภิกษุ 
ใหจึงตอง  มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมใหจึงตอง   มีอยู   อาบัติ    ภิกษุรับจึงตอง 
มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมรับจึงตอง  มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองเพราะบริโภค  มีอยู  
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อาบัติ   ภิกษุตองเพราะไมบริโภค  มอียู   อาบัติ    ภิกษุตองในกลางคืนไมตอง  
ในกลางวัน   มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองในกลางวัน   ไมตองในกลางคืน   มีอยู   
อาบัติ   ภิกษุตองเพราะอรุณข้ึน   มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองไมใชเพราะอรุณข้ึน 
มีอยู   อาบัติภิกษุตัดจึงตอง  มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมตัดจึงตอง   มีอยู   อาบัติ 
ภิกษุปดจึงตอง  มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมปดจึงตอง  มีอยู   อาบัติ   ภิกษุทรงไว 
จึงตอง  มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมทรงไวจึงตอง. 
 
                                 วาดวยอุโบสถเปนตน  
           [๙๔๔]  อุโบสถมี  ๒  คืออุโบสถในวันสบิสี่  ๑  อุโบสถในวันสิบหา  ๑ 
           ปวารณามี  ๒  คือ    ปวารณาในวันสิบสี่ ๑    ปวารณาในวันสิบหา  ๑ 
           กรรมมี ๒ คือ  อปโลกนกรรม ๑  ญัตติกรรม ๑ กรรมแมอ่ืนอีกมี ๒ 
คือ  ญัตติทุติยกรรม ๑  ญตัติจตุตถกรรม ๑ 
           วัตถุแหงกรรมมี  ๒    คือวัตถุแหงอปโลกนกรรม ๑    วัตถุแหงญัตติ- 
กรรม ๑   วัตถุแหงกรรมแมอ่ืนอีกมี ๒  คือ  วัตถแุหงญัตติทุติยกรรม ๑   วัตถุ 
แหงญัตติจตุตถกรรม ๑ 
           โทษแหงกรรมมี ๒  คือ  โทษแหงอปโลกนกรรม ๑ โทษแหงญัตติ- 
กรรม ๑  โทษแหงกรรมแมอ่ืนอีกมี ๒ คือ  โทษแหงญัตติทุติยกรรม  ๑  โทษ 
แหงญัตติจตุตถกรรม ๑ 
           สมบติัแหงกรรมมี ๒   คือ   สมบัติแหงอปโลกนกรรม ๑   สมบัติแหง 
ญัตติกรรม ๑   สมบัติแหงกรรมแมอ่ืนอีกมี ๒  คือ  สมบัติแหงญัตติทุติยกรรม 
๑  สมบัติแหงญัตติจตุตถกรรม ๑                           
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          ภูมิของภิกษุนานาสังวาสมี ๒  คือ  ตนเองทําตนใหมีสังวาสตางกัน ๑    
สงฆผูพรอมเพรียงกันยกภิกษุนั้นเสีย  เพราะไมเห็นอาบัติ  เพราะไมทําคืนอาบัติ 
หรือเพราะไมสละทิฏฐิ  ๑ 
          ภูมิของภิกษุสมานสังวาสมี ๒ คือ ตนเองทําตนใหมีสังวาสเสมอกัน ๑ 
สงฆพรอมเพรียงกันเรียกภิกษุนั้นผูถูกยกวัตร   เพราะไมเห็นอาบัติ    เพราะไม 
ทําคืนอาบัติ   หรือเพราะไมสละทิฏฐิ   เขาหมู  ๑. 
                                 วาดวยปาราชิกเปนตน  
           [๙๔๕]  ปาราชิกมี  ๒  คือ   ของภิกษุ ๑  ของภิกษุณี ๑ 
           สังฆาทิเสสมี ๒  คือ  ของภิกษุ  ๑  ของภิกษุณี  ๑ 
           ถลุลัจจัยมี ๒  คือ  ของภิกษุ ๑  ของภิกษุณี ๑ 
           ปาจิตตียมี  ๒  คือ  ของภิกษุ  ๑  ของภิกษุณี  ๑ 
           ปาฏิเทสนียะมี ๒   คือ  ของภิกษุ ๑  ของภิกษุณี ๑ 
           ทุกกฏมี  ๒   คือ  ของภิกษุ ๑  ของภิกษุณี ๑ 
           ทุพภาสิตมี ๒  คือ  ของภิกษุ ๑  ของภิกษุณี ๑ 
           อาบัติของภิกษุมี ๗  ของภิกษุณีก็มี ๗ 
           กองอาบัติของภิกษุมี  ๗  ของภิกษุณีก็มี ๗ 
           สงฆแตกกันดวยอาการ ๒   คือ   ดวยกรรม ๑  ดวย ใหจับสลาก ๑. 
                                          วาดวยบุคคล  
           [๙๘๖]  บุคคล ๒ พวก สงฆไมพึงอุปสมบท คือ  ผูมีกาลบกพรอง  ๑ 
ผูมีอวัยวะบกพรอง  ๑  
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           บุคคลแมอ่ืนอีก ๒ พวก   สงฆไมพึงอุปสมบท  คือ  ผูมีวัตถุวิบัติ ๑   
ผูมีการกระทําเสียหาย  ๑ 
           บุคคลแมอ่ืนอีก ๒ พวก  สงฆไมพึงอุปสมบท  คือ  ผูไมบริบูรณ  ๑ 
ผูบริบูรณ  แตไมอุปสมบท  ๑ 
           ไมควรอาศัยบุคคล  ๒  พวกอยู   คือ  ผูอลชัชี  ๑  ผูพาล ๑ 
           ไมควรใหนิสัย  แกบุคคล ๒ พวก  คือ  ผูอลชัช ี๑  ผูลัชชแีตไมขอ ๑ 
           ควรใหนิสัย  แกบคุคล ๒ พวก  คือ  ผูโง ๑   ผูลัชชีแตขอ  ๑ 
           บุคคล ๒ พวก  ไมควรตองอาบัติ  คือ พระพุทธเจา ๑  พระปจเจก-  
พุทธเจา ๑ 
           บุคคล ๒ พวก  รวมตองอาบัติ   คือ  ภิกษุ ๑  ภิกษุณี ๑ 
           บุคคล ๒ พวก  ไมควรแกลงตองอาบัติ   คือ  ภิกษุชั้นอริยบุคคล  ๑ 
ภิกษุณีชั้นอริยบุคคล ๑ 
           บุคคล ๒ พวก  ควรแกลงตองอาบัติ  คือ  ภิกษุปุถุชน  ๑    ภิกษุณี 
ปุถุชน ๑ 
           บุคคล  ๒  พวก    ไมควรแกลงประพฤติลวงวัตถุเปนไปกับดวยโทษ 
คือ  ภิกษุชั้นอริยบุคคล ๑  ภิกษุณีชั้นอริยบุคคล ๑ 
           บุคคล ๒ พวก  ควรแกลงประพฤติลวงวัตถุเปนไปกับดวยโทษ   คือ 
ภิกษุปุถุชน ๑  ภิกษุณีปุถชุน ๑.       
                               
                                    วาดวยคัดคานเปนตน 
           [๙๔๗]  การคัดคานมี ๒ คือ  คัดคานดวยกาย ๑  คัดคานดวยวาจา ๑ 
           การขับออกจากหมูมี  ๒  คือ  มีอยู  บุคคลยังไมถึงการขับออก  ถาสงฆ 
ขับบุคคลน้ันออก  บางคนเปนอันขับออกดีแลว ๑  บางคนเปนอันขับออกไมดี ๑  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 456 

           การเรยีกเขาหมูมี ๒   คือ   มีอยู   บุคคลยังไมถึงการเรียกเขาหมู    ถา 
สงฆเรียกบุคคลน้ันเขาหมู  บางคนเปนอันเรียกเขาหมูดีแลว  ๑  บางคนเปนอัน 
เรียกเขาหมูไมดี ๑ 
           ปฏิญญามี ๒  คือ  ปฏิญญาดวยกาย ๑  ปฏญิญาดวยวาจา ๑   
           การรบั มี ๒  คือ  รับดวยกาย ๑  รับดวยของเนื่องดวยกาย ๑       
           การหามมี ๒  คือ  หามดวยกาย ๑  หามดวยวาจา ๑ 
           การลบลางมี ๒   คือ   ลบลางสิกขา ๑   ลบลางโภคะ ๑ 
           โจทมี ๒   คือ   โจทดวยกาย  ๑  โจทดวยวาจา ๑. 
 
                                 วาดวยความกังวลเปนตน  
           [๙๔๘]  กฐินมีปลิโพธ ๒ คือ ปลิโพธในอาวาส ๑ ปลิโพธในจีวร ๑ 
           กฐินไมมีปลิโพธ ๒ คือ ไมมีปลิโพธในอาวาส ๑ ไมมีปลิโพธในจีวร ๑ 
           จีวรมี ๒  คือ  คหบดีจีวร ๑  บงัสุกุลจีวร ๑ 
           บาตรมี ๒   คือ   บาตรเหล็ก ๑   บาตรดิน ๑ 
           เชิงบาตรมี ๒  คือ  เชิงบาตรทําดวยดีบุก ๑   เชิงบาตรทําดวยตะกั่ว  ๑ 
           อธิษฐานบาตรมี ๒  คือ  อธิษฐานดวยกาย ๑  อธิษฐานดวยวาจา ๑ 
           อธิษฐานจีวรมี ๒  คือ  อธิษฐานดวยกาย ๑  อธิษฐานดวยวาจา  ๑ 
           วิกัปมี ๒  คือ  วิกปัตอหนา ๑  วิกัปลับหลัง ๑ 
           วินัยมี ๒  คือ  วินัยของภิกษุ  ๑  วินัยของภิกษุณี  ๑ 
           อรรถที่สําเร็จในวินัยมี ๒  คือ  ขอบัญญัติ ๑  ขออนุโลมบัญญัติ ๑ 
           วินัยมีความขัดเกลา  ๒   คือ   กาํจัดสิ่งไมควรดวยอริยมรรค ๑   ความ 
ทําพอประมาณในส่ิงท่ีควร ๑.                                                                 
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                  วาดวยตองอาบัติดวยอาการ  ๒  อยางเปนตน  
           [๙๔๙]   ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ  ๒   คือ   ตองดวยกาย  ๑    ตอง  
ดวยวาจา ๑   
           ภิกษุออกจากอาบัติดวยอาการ  ๒  คือ ออกดวยกาย  ๑  ออกดวยวาจา ๑ 
           ปริวาสมี ๒  คือ  ปฎิจฉันนปริวาส ๑   อัปปฏิจฉันนปริวาส ๑ 
           ปริวาสแมอยางอ่ืนมีอีก ๒  คือ  สุทธันตปริวาส ๑  สโมธานปริวาส ๑ 
           มานัตมี ๒  คือ  ปฎิจฉันนมานัต ๑  อัปปฏิจฉันนมานัต  ๑     
           มานัตแมอยางอ่ืนมีอีก ๒  คือ   ปกขมานัต ๑   สโมธานมานัต ๑ 
           รัตติเฉทของบุคคล ๒  คือ  ของปริวาสิกภิกษุ ๑    ของมานัตจาริก- 
ภิกษุ ๑. 
 
                                    วาดวยไมเอื้อเฟอเปนตน 
           [๙๕๐]   ความไมเอ้ือเฟอมี  ๒    คือ   ไมเอ้ือเฟอตอบุคคล  ๑    ไม 
เอ้ือเฟอตอธรรม ๑                                                            
           เกลือมี ๒ ชนิด   คือ   เกลือเกดิแตกําเนิด ๑   เกลือแตน้ําตาง  ๑ 
           เกลือแมอ่ืนอีก  ๒ ชนิด   คือ   เกลือทะเล ๑   เกลือดํา ๑ 
           เกลือแมอ่ืนอีก ๒ ชนิด   คือ   เกลือสินเธาว ๑   เกลือดินโปรง ๑ 
           เกลือเเมอ่ืนอีก ๒ ชนิด   คือ   เกลือโรมกะ ๑   เกลือปกขัลลกะ ๑ 
           บริโภคมี ๒  คือ  บริโภคภายใน ๑   บรโิภคภายนอก ๑ 
           ดามี  ๒   คือ   ดาอยางคนเลว   ๑  ดาอยางผูด ี ๑ 
           สอเสียดดวยอาการ ๒ คือ  เพ่ือทําตนใหเปนที่รัก  ๑  เพ่ือมุงทําลาย  ๑  
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           ภิกษุรวมฉันเปนหมูดวยอาการ ๒  คือ   เพราะเขานิมนต ๑    เพราะ.   
ขอเขา ๑               
           วัน เขาพรรษามี  ๒  คือ  วันเขาพรรษาตน  ๑   วันเขาพรรษาหลัง ๑ 
           งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี ๒  งดปาติโมกขเปนธรรมมี ๒. 
 
                               วาดวยบุคคลพาลและบัณฑิต 
           [๙๕๑]  บุคคลพาลมี ๒  คือ  ผูรบัภาระที่ยังไมมาถึง ๑  ผูไมรับภาระ 
ที่มาถึงแลว  ๑                               
           บุคคลบัณฑิตมี ๒  คือ   ผูไมรับภาระที่ยังไมมาถึง ๑  ผูรับภาระที่มา 
ถึงแลว  ๑ 
           บุคคลพาลแมอ่ืนอีก ๒  คือ  ผูสําคัญวาควรในสิ่งท่ีไมควร ๑  ผูสําคัญ 
วาไมควรในส่ิงท่ีควร  ๑                                                         
           บุคคลบัณฑิตมี ๒  คือ   ผูสําคัญวาไมควรในสิ่งท่ีไมควร ๑   ผูสําคัญ 
วาควรในส่ิงควร  ๑                                                                  
           บุคคลพาลแมอ่ืนอีก ๒  คือ   ผูสําคัญในอนาบัติวาเปนอาบัติ    ๑    ผู 
สําคัญในอาบัติวาเปนอนาบัติ  ๑                                                       
           บุคคลบัณฑิตมี  ๒  คือ  ผูสําคัญในอาบัติวาเปนอาบัติ  ๑    ผูสําคัญ 
ในอนาบัติวาเปนอนาบัติ  ๑                                                     
           บุคคลพาลแมอ่ืนอีก  ๒  คือ   ผูสําคัญในอธรรมวาเปนธรรม  ๑    ผู 
สําคัญในธรรมวาเปนอธรรม  ๑                                                        
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           บุคคลบัณฑิตมี  ๒  คือ  ผูสําคัญในอธรรมวาเปนอธรรม   ๑  ผูสําคัญ    
ในธรรมวาเปนธรรม  ๑ 
           บุคคลพาลแมอ่ืนอีก ๒  คือ   ผูสําคัญในสภาพมิใชวินัยวาเปนวินัย ๑ 
ผูสําคัญในวินัยวาสภาพมิใชวินัย ๑ 
           บุคคลบัณฑิตมี ๒  คือ  ผูสําคัญในสภาพมิใชวินัยวาสภาพมิใชวินัย ๑ 
ผูสําคัญในวินัยวาวินัย ๑. 
 
                                          วาดวยอาสวะ 
           [๙๕๒]   อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคล ๒ พวก  คือ  ผูประพฤติ 
รังเกียจสิ่งท่ีไมควรประพฤติรังเกียจ ๑   ผูไมพระพฤติรังเกียจสิ่งท่ีควรประพฤติ 
รังเกียจ ๑                                            
           อาสวะทั้งหลายยอมไมเจริญแกบุคคล  ๒  พวก    คือ   ผูไมพระพฤติ 
รังเกียจสิ่งท่ีไมควรประพฤติรังเกียจ   ๑      ผูประพฤติรังเกียจสิ่งท่ีควรประพฤติ 
รังเกียจ ๑                   
           อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคลแมอ่ืนอีก ๒ พวก  คือ  ผูสําคัญใน 
สิ่งไมควรวาควร ๑   ผูสําคัญในสิ่งท่ีควรวาไมควร ๑ 
           อาสวะทั้งหลายยอมไมเจริญแกบุคคล  ๒  พวก    คือ    ผูสําคัญในสิ่ง 
ไมควรวาไมควร ๑   ผูสําคัญในสิ่งท่ีควรวาควร  ๑ 
           อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคลแมอ่ืนอีก  ๒ พวก    คือ    ผูสําคัญ 
ในอนาบัติวาเปนอาบัติ ๑  ผูสําคัญในอาบัติวาเปนอนาบัติ ๑  
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           อาสวะทั้งหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ พวก  คือ  ผูสําคัญในอนาบัติ 
วาเปนอนาบัติ ๑  ผูสําคัญในอาบัติวาเปนอาบัติ ๑   
           อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคลแมอ่ืนอีก  ๒  พวก   คือ   ผูสําคัญ 
ในอธรรมวาเปนธรรม ๑  ผูสําคัญในธรรมวาเปนอธรรม ๑            
           อาสวะทั้งหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ พวก  คือ  ผูสําคัญในอธรรม 
วาเปนอธรรม ๑  ผูสําคัญในธรรมวาเปนธรรม ๑ 
           อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคลแมอ่ืนอีก  ๒  พวก   คือ   ผูสําคัญ 
ในสภาพมิใชวินัยวาวินัย ๑   ผูสําคัญในวินัยวาสภาพมิใชวินัย  ๑ 
           อาสวะทั้งหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ พวก  คือ   ผูสําคัญในสภาพ 
มิใชวินัยวาสภาพมิใชวินัย ๑  ผูสําคัญในวินัยวาวินัย ๑. 
                                           หมวด ๒  จบ 
 
                                      หัวขอประจาํหมวด 
                             [๙๕๓]  สัญญา  ๑  ศรัทธา  ๑   สัทธรรม 
                   ๑   บริขาร    ๑    บุคคล    ๑    จริง   ๑    ภมูิ    ๑ 
                   ออกไป ๑  ถือเอา  ๑  สมาทาน  ๑  ทํา  ๑   ให  ๑ 
                   รับ  ๑ บริโภค  ๑    กลางคืน  ๑   อรุณ ๑   ตัด  ๑ 
                   ปกปด  ๑   ทรงไว  ๑   อุโบสถ  ๑   ปวารณา  ๑ 
                   กรรม  ๑    กรรมอื่นอีก   ๑   วัตถุ   ๑   วัตถุอื่น 
                   อีก   ๑    โทษ  ๑    โทษอ่ืนอีก   ๒    สมบัติสอง 
                   อยาง  ๑  นานาสังวาสก  ๑   สมานสังวาสก  ๑    
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                   ปาราชิก   ๑      สังฆาทิเสส  ๑    ถุลลัจจัย  ๑   
                   ปาจิตตีย  ๑        ปาฏิเทสนียะ  ๑       ทุกกฏ  ๑  
                   ทุพภาสิต ๑  อาบัติเจ็ด  ๑    กองอาบัติเจ็ด  ๑   
                   สงฆแตกกัน   ๑  อุปสมบท ๑   อุปสมบทอีก 
                   สอง ๑ ไมอาศัยอยู  ๑ ไมให ๑  อภัพบคุคล ๑ 
                   ภัพบุคคล ๑   แกลง  ๑    มีโทษ  ๑   คัดคาน  ๑ 
                   ขับออกจากหมู ๑  เรียกเขาหมู ๑ ปฏญิญา  ๑  
                   รับ ๑   หาม ๑     ลบลาง ๑   โจท ๑   กฐิน 
                   ๒ อยาง  ๑   จีวร  ๑   บาตร  ๑   เชิงบาตร ๑ 
                   อธิษฐาน ๒ อยาง  ๑  วิกปั  ๒  วินัย  ๑  อรรถ 
                   ที่สําเร็จในวินัย ๑  ความขัดเกลา ๑   ตอง  ๑   
                   ออก ๑  ปริวาส ๒  อยาง  ๑ มานัต  ๒  อยาง ๑ 
                   รัตติเฉท  ๑  ไมเอื้อเฟอ  ๑  เกลือ  ๒  ชนิด  ๑ 
                   เกลืออื่นอีก  ๓   ชนิด    บริโภค  ๑    ดา   ๑ 
                   ลอเสียด  ๑  ฉันหมู  ๑   วนัจําพรรษา ๑   งด 
                   ปาติโมกข  ๑ ภาระ  ๑ สมควร  ๑  อนาบัติ ๑ 
                   อธรรม ๑  วนิัย      อาสวะ   ๑. 
                                   หัวขอประจําหมวด  จบ  
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                                            หมวดท่ี  ๓   
                วาดวยพระผูมีพระภาคเจาทรงพระชนมอยูเปนตน  
           [๙๕๔]  มีอยู  อาบัติ   เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังทรงพระชนม  ภิกษุ 
จึงตอง   เมื่อปรินิพพานแลว   ไมตอง       
           มีอยู   อาบัติ    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว     ภิกษุจึงตอง 
เมื่อยังทรงพระชนม  ไมตอง                   
           มีอยู   อาบัติ   เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังทรงพระชนมก็ดี  ปรินิพพาน 
แลวก็ดี   ภิกษุตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองในกาล   หาตองในเวลาวิกาลไม 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองในเวลาวิกาล   หาตองในกาลไม 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองในกาล   และในเวลาวิกาล 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองในกลางคืน  หาตองในกลางวันไม 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองในกลางวัน    หาตองในกลางคืนไม 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองในกลางคืน   และกลางวัน 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีพรรษา ๑๐  จึงตอง  มีพรรษาหยอน  ๑๐ ไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีพรรษาหยอน ๑๐ จึงตอง  มีพรรษา  ๑๐ ไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีพรรษา  ๑๐  และมีพรรษาหยอน ๑๐ ก็ตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีพรรษา ๕ จึงตอง  มีพรรษาหยอน ๕ ไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีพรรษาหยอน ๕ จึงตอง  มีพรรษา ๕ ไมตอง 
           มีอยู  อาบัติ   ภิกษุมีพรรษา ๕   และมีพรรษาหยอน ๕ ก็ตอง  
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           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีจิตเปนกุศล  จึงตอง  มีจิตเปนอกุศลไมตอง  
           มีอยู   อาบัติ  ภิกษุมีจิตเปนอกุศล  จึงตอง  มีจิตเปนกุศลไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ  ภิกษุมีจิตเปนอัพยากฤต  จึงตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุพรั่งพรอมดวยสุขเวทนา  จึงตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุพรั่งพรอมดวยทุกขเวทนา  จึงตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุพรั่งพรอมดวยอทุกขมสุขเวทนา  จึงตอง. 
 
                            วาดวยวัตถุแหงการโจทเปนตน  
           [๙๕๕]   วัตถุแหงการโจทมี  ๓   คือ   เห็น ๑   ไดยิน ๑   รังเกียจ ๑ 
           การใหจับสลากมี ๓   คือ  ปกปด ๑  เปดเผย  ๑  กระซิบที่หู  ๑ 
           ขอหามมี  ๓  คือ  ความมักมาก  ๑  ความไมสันโดษ ๑ ความไมขัดเกลา ๑ 
           ขออนุญาตมี ๓ คือ ความมักนอย  ๑  ความสันโดษ  ๑ ความขัดเกลา  ๑ 
           ขอหามแมอ่ืนอีก  ๓  คือ  ความมักมาก ๑  ความไมสันโดษ ๑  ความ 
ไมรูจักประมาณ  ๑ 
           ขออนุญาตมี ๓  คือ   ความมักนอย  ๑  ความสันโดษ  ๑  ความรูจัก 
ประมาณ ๑                                                                     
           บัญญติัมี ๓  คือ  บญัญัติ ๑  อนุบัญญัติ   ๑   อนุปนนบัญญัติ  ๑   
           บัญญติัแมอ่ืนอีก  ๓    คือ    สพัพัตถบัญญติั  ๑    ปเทสบัญญัติ  ๑ 
สาธารณบัญญัติ  ๑ 
           บัญญติัที่แมอ่ืนอีก ๓    คือ    อสาธารณบัญญัติ  ๑    เอกโตบัญญัติ  ๑ 
อุภโตบัญญติั ๑.  
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                       วาดวยภิกษุโงและฉลาดเปนตน   
           [๙๕๖]  มีอยู   อาบติั   ภิกษุเปนผูโง   จึงตอง  เปนผูฉลาดไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุเปนผูฉลาด  จึงตอง  เปนผูโงไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุเปนผูทั้งโงทั้งฉลาด  จึงตอง 
           มีอยู   อาบัติ  ภิกษุตองในกาฬปกษ  ไมตองในชุณหปกษ 
           มีอยู  อาบัติ  ภิกษุตองในชุณหปกษ  ไมตองในกาฬปกษ          
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองทั้งในกาฬปกษ  และชุณหปกษ 
           มีอยู   การเขาพรรษายอมควรในกาฬปกษ  หาควรในชุณหปกษไม 
           มีอยู   ปวารณาในวันมหาปวารณา    ยอมควรในชุณหปกษ    หาควร 
ในกาฬปกษไม  
           มีอยู   สังฆกิจท่ีเหลือ   ยอมควรท้ังในกาฬปกษและชุณหปกษ 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุยอมตองในฤดูหนาว    ไมตองในฤดูรอนและใน 
ฤดูฝน 
           มีอยู   อาบัติ  ภิกษุยอมตองในฤดูรอน    ไมตองในฤดูหนาวและใน 
ฤดูฝน 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุยอมตองในฤดูฝน    ไมตองในฤดูรอนและในฤด ู
หนาว 
           มีอยู   อาบัติ   สงฆตอง  คณะ  และบุคคล  ไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   คณะตอง  สงฆ  และบุคคล  ไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   บุคคลตอง  สงฆ  และคณะ  ไมตอง  
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           มีอยู   สังฆอุโบสถและสังฆปวารณา    ควรแกสงฆ     ไมควรแกคณะ   
และบุคคล 
           มีอยู   คณะอุโบสถ   และคณะปวารณา  ควรแกคณะ  ไมควรแกสงฆ 
และบุคคล                                         
           มีอยู   อธิษฐานอุโบสถ   และอธิษฐานปวารณา   ควรแกบุคคล  ไม 
ควรแกสงฆ   และคณะ. 
 
                                 วาดวยการปดเปนตน  
           [๙๕๗]  การปดม ี๓  คือ  ปดวัตถุ  ไมปดอาบัติ  ๑  ปดอาบัติ  ไม 
ปดวัตถุ  ๑  ปดทั้งวัตถุและอาบัติ ๑ 
           เครื่องปกปดมี  ๓  คือ  เครื่องปกปด  คือ  เรือนไฟ ๑  เครื่องปกปด 
คือ  น้ํา ๑  เครื่องปกปด  คือ   ผา ๑ 
           สิ่งท่ีกําบังไมเปดเผยนําไปมี ๓ คือ  มาตุคาม  กําบังไมเปดเผยนําไป ๑ 
มนตของพวกพราหมณกําบังไมเปดเผยนําไป  ๑     มิจฉาทิฏฐิกําบังไมเปดเผย 
นําไป ๑ 
           สิ่งท่ีเปดเผยไมกําบังจึงรุงเรืองมี  ๓  คือ   ดวงจันทรเปดเผย  ไมกําบัง 
จึงรุงเรื่อง  ๑     ดวงอาทิตยเปดเผยไมกําบังจึงรุงเรื่อง  ๑    ธรรมวินัยอันพระ- 
ตถาคตเจาประกาศแลวเปดเผยไมกําบังจึงรุงเรือง ๑ 
           การใหถือเสนาสนะมี  ๓   คือ  ใหถือในวันเขาพรรษาตน   ๑   ใหถือ 
ในวันเขาพรรษาหลัง ๑  ใหถือพนระหวางนั้น   ๑.  
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                                 วาดวยอาพาธเปนตน    
           [๙๕๘]   มีอยู   อาบัติ   ภิกษุอาพาธ  จึงตอง  ไมอาพาธ  ไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ  ภิกษุไมอาพาธ  จึงตอง  อาพาธไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุอาพาธและไมอาพาธก็ตอง. 
 
                            วาดวยงดปาติโมกขเปนตน  
           [๙๕๙]   การงดปาติโมกข  ไมเปนธรรมมี ๓  การงดปาติโมกข  เปน 
ธรรมมี ๓ 
           ปริวาสมี  ๓  คือ  ปฏิฉันนปริวาส ๑  อัปปฏฉัินนปริวาส  ๑     สุทธันต- 
ปริวาส ๑                                                                        
           มานัตมี ๓ คือ ปฏฉัินนมานัต  ๑ อัปปฏิฉันนมานัต  ๑  ปกขมานัต  ๑  
           รัตติเฉทของภิกษุผูอยูปริวาสมี ๓ คือ อยูรวม ๑ อยูปราศ ๑ ไมบอก  ๑. 
 
                          วาดวยตองอาบัติภายในเปนตน  
           [๙๖๐]  มีอยู   อาบติั   ภิกษุตองภายใน  ไมตองภายนอก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองภายนอก  ไมตองภายใน 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองทั้งภายในทั้งภายนอก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองภายในสีมา  ไมตองภายนอกสีมา 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองภายนอกสีมา  ไมตองภายในสมีา 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองภายในสีมา   ทั้งภายนอกสีมา  ๖  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 467 

                 วาดวยตองอาบัติดวยอาการ  ๓  อยางเปนตน   

           [๙๖๑]   ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๓  อยาง    คือ    ตองดวยกาย  ๑  
ตองดวยวาจา ๑   ตองดวยกายวาจา ๑ 
          ภิกษุตองอาบัติดวยอาการแมอ่ืนอีก  ๓  คือ  ตองในทามกลางสงฆ  ๑ 
 ตองในทามกลางคณะ ๑  ตองในสํานักบุคคล ๑ 
           ภิกษุออกจากอาบัติดวยอาการ ๓ คือ  ออกดวยกาย  ๑  ออกดวยวาจา ๑ 
ออกดวยกายวาจา ๑ 
          ภิกษุออกจากอาบัติดวยอาการแมอ่ืนอีก ๓ คือ  ออกในทามกลางสงฆ 
๑  ออกในทามกลางคณะ ๑  ออกในสาํนักบุคคล ๑ 
          ใหอมูฬหวินัยไมเปนธรรมมี ๓  ใหอมูฬหวินัยเปนธรรมมี ๓.      

                         วาดวยขอที่สงฆจํานงเปนตน 
           [๙๖๒]  ภิกษุประกอบดวยองค ๓  สงฆจํานงอยู   พึงลงตัชชนียกรรม 
คือเปนผูกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ  กอความวิวาท  กอความอ้ือฉาว 
กออธิกรณในสงฆ ๑  เปนพาลไมฉลาด  มีอาบัติมาก  มีมรรยาทไมสมควร ๑ 
เปนผูคลุกคลีกับคฤหัสถ  ดวยการคลกุคลีอันไมสมควร  ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๓  สงฆจํานงอยู   พึงลงนิยสกรรม  คือ  เปน 
ผูกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ   กอความวิวาท   กอความอ้ือฉาว   กอ 
อธิกรณในสงฆ ๑   เปนพาล  ไมฉลาด  มีอาบัติมาก   มีมรรยาทไมสมควร ๑ 
เปนผูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑  
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           ภิกษุประกอบดวยองค ๓  สงฆจํานงอยู   พึงลงปพพาชนียกรรม  คือ    
เปนผูกอความบาดหมาง   กอความทะเลาะ    กอความวิวาท   กอความอ้ือฉาว 
กออธิกรณในสงฆ ๑  เปนพาล   ไมฉลาด   มีอาบัติมาก   มีมรรยาทไมสมควร 
๑  เปนผูประทุษรายสกุล   มีความประพฤติเลวทราม ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค  ๓ สงฆจํานงอยู    พึงลงปฏิสารณียกรรม   คือ 
เปนผูกอความบาดหมาง   กอความทะเลาะ   กอความวิวาท   กอความอ้ือฉาว 
กออธิกรณในสงฆ ๑  เปนพาล  ไมฉลาด  มีอาบัติมาก  มีมรรยาทไมสมควร ๑ 
ดาบริภาษคฤหัสถ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค  ๓   สงฆจํานงอยู   พึงลงอุกเขปนียกรรม  ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ   คือ   เปนผูกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ   กอความวิวาท 
กอความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ ๑   เปนพาล  ไมฉลาด  มอีาบัติมาก   มี 
มรรยาทไมสมควร ๑   ตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๓   สงฆจํานงอยู   พึงลงอุกเขปนียกรรม  ฐาน 
ไมทําคืนอาบัติ   คือ  เปนผูกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ  กอความวิวาท 
กอความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ ๑  เปนพาล   ไมฉลาด   มอีาบัติมาก   มี 
มรรยาทไมสมควร  ๑   ตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ  ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค  ๓   สงฆจํานงอยู   พึงลงอุกเขปนียกรรม  ฐาน 
ไมสละคืนทิฏฐิอันเลวทราม  คือ   เปนผูกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ 
กอความวิวาท  กอความอ้ือฉาว   กออธิกรณในสงฆ ๑   เปนพาล   ไมฉลาด 
มีอาบัติมาก  มีมรรยาทไมสมควร ๑ ไมปรารถนาจะสละคืนทิฏฐิอันเลวทราม ๑  
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           ภิกษุประกอบดวยองค ๓  สงฆจํานงอยู  พึงต้ังใจจับใหมั่น คือ  เปน   
ผูกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ   กอความวิวาท   กอความอ้ือฉาว   กอ 
อธิกรณในสงฆ ๑  เปนพาล  ไมฉลาด   มีอาบัติมาก   มีมรรยาทไมสมควร ๑ 
คลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๓  สงฆพึงลงโทษ  คือ   เปนอลชัช ี๑   เปน 
พาล ๑  ไมเปนปกตัตตะ ๑                                                     
           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๓  สงฆพึงลงโทษ  คือ   เปนผูมีศีล 
วิบัติในอธิศีล ๑   เปนผูมอีาจารวิบัติในอัธยาจาร ๑    เปนผูมีทิฏฐิวิบัติในอติ- 
ทิฏฐิ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๓ สงฆพึงลงโทษ คือ เปนผูประกอบ 
ดวยการเลนทางกาย  ๑   เปนผูประกอบดวยการเลนทางวาจา ๑  เปนผูประกอบ 
ดวยการเลนทางกายและวาจา ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๓  สงฆพึงลงโทษ คือ  เปนผูประกอบ 
ดวยอนาจารทางกาย  ๑   เปนผูประกอบดวยอนาจารทางวาจา ๑  เปนผูประกอบ 
ดวยอนาจารท้ังทางกายและวาจา  ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๓ สงฆพึงลงโทษ คือ เปนผูประกอบ 
ดวยการลบลางทางกาย ๑    เปนผูประกอบดวยการลบลางทางวาจา ๑    เปนผู 
ประกอบดวยการลบลางทางกายและวาจา ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๓ สงฆพึงลงโทษ คือ เปนผูประกอบ 
ดวยมิจฉาชีพทางกาย ๑ เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพทางวาจา  ๑ เปนผูประกอบ 
ดวยมิจฉาชีพท้ังกายและวาจา ๑             
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           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๓   สงฆพึงลงโทษ   คือ   ตองอาบัติ   
ถูกสงฆลงโทษแลว  ทําการอุปสมบท ๑  ใหนิสัย ๑  ใหสามเณรอุปฏฐาก ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๓  สงฆพึงลงโทษ  คือ  สงฆลงโทษ 
เพราะอาบัติใดตองอาบัตินั้น   ๑  ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน  ๑   ตองอาบัติอันเลว 
ทรามกวาน้ัน ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๓   สงฆพึงลงโทษ  คือ   พูดติพระ- 
พุทธเจา ๑  พูดติพระธรรม ๑  พูดติพระสงฆ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๓  งดอุโบสถ ณ ทามกลางสงฆ  สงฆพึงกําจัด 
เสียวา   อยาเลย   ภิกษุ   เธออยากอความบาดหมาง  ความทะเลาะ   ความแกง 
แยง   ความวิวาท   แลวทําอุโบสถ   คือ   เปนอลชัชี ๑   เปนพาล ๑   ไมเปน 
ปกตัตตะ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๓ งดปวารณา  ณ  ทามกลางสงฆ  สงฆพึงกําจัด 
เสียวา   อยาเลย   ภิกษุ   เธออยากอความบาดหมาง  ความทะเลาะ   ความแกง- 
แยง   ความวิวาท   แลวทําปวารณา   คือ   เปนอลชัช ี๑   เปนพาล ๑   ไมเปน 
ปกตัตตะ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค  ๓   สงฆไมพึงใหสังฆสมมติอะไร ๆ  คือ  เปน 
อลัชช ี๑  เปนพาล  ๑    ไมเปนปกตัตตะ ๑   
           ภิกษุประกอบดวยองค ๓  สงฆไมพึงกลาว  คือ  เปนอลัชชี ๑  เปน 
พาล ๑  ไมเปนปกตัตตะ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค  ๓     สงฆไมพึงแตงต้ังไวในตําแหนงหัวหนา 
อะไร   คือ   เปนอลัชช ี๑   เปนพาล ๑   ไมเปนปกตัตตะ ๑  
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           ภิกษุประกอบดวยองค ๓ ภิกษุทั้งหลายไมพึงอาศัยอยู คือ เปนอลัชชี ๑   
เปนพาล ๑  ไมเปนปกตัตตะ  ๑                                
           ภิกษุประกอบดวยองค ๓ ไมพึงใหนิสัย คือ เปนอลัชช ี๑ เปนพาล ๑ 
ไมเปนปกตัตตะ  ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๓  จะใหทําโอกาส  คือ  เปนอลชัช ี๑  เปน- 
พาล ๑  ไมเปนปกตัตตะ  ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๓  ไมพึงเชื่อถือคําใหการ  คือ  เปนอลัชชี ๑ 
เปนพาล ๑  ไมเปนปกตัตตะ  ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๓ อันใคร ๆ ไมพึงถามวินัย คือ เปนอลัชชี  ๑ 
เปนพาล ๑  ไมเปนปกตัตตะ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๓  ไมพึงถามวินัย  คือ   เปนอลชัช ี๑   เปน 
พาล ๑  ไมเปนปกตัตตะ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๓  อันภิกษุทั้งหลายไมพึงตอบวินัย  คือ  เปน 
อลัชช ี๑  เปนพาล ๑  ไมเปนปกตัตตะ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๓  ไมพึงตอบวินัย  คือ  เปนอลชัช ี๑   เปน 
พาล ๑  ไมเปนปกตัตตะ  ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๓   อันภิกษุทั้งหลายไมพึงใหคําซักถาม   คือ 
เปนอลัชชี ๑  เปนพาล ๑  ไมเปนปกตัตตะ  ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๓   อันภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนาวินัยดวยกัน 
คือ   เปนอลชัช ี๑  เปนพาล ๑  ไมเปนปกตัตตะ  ๑  
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           ภิกษุประกอบดวยองค ๓  ไมพึงใหกุลบุตรอุปสมบท    ไมพึงใหนิสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก  คือ  เปนอลัชชี ๑  เปนพาล ๑   ไมเปนปกตัตตะ  ๑. 
 
                                        วาดวยอุโบสถเปนตน 
           [๙๖๓]  อุโบสถมี ๓   คือ   อุโบสถวันสิบสี่ ๑   อุโบสถวันสิบหา ๑ 
อุโบสถสามัคคี ๑ 
           อุโบสถแมอ่ืนอีก ๓   คือ   สังฆอุโบสถ ๑    คณอุโบสถ ๑   ปุคคล 
อุโบสถ ๑                                        
           อุโบสถแมอ่ืนอีก ๓  คือ  สุตตุทเทส  ๑  ปาริสุทธิอุโบสถ ๑   อธิษ- 
ฐานอุโบสถ ๑ 
           ปวารณามี ๓  คือ  ปวารณาวันสิบสี่ ๑  ปวารณาวันสิบหา  ๑  ปวาร- 
ณาสามัคคี ๑ 
           ปวารณาแมอ่ืนอีก ๓  คือ  สังฆปวารณา  ๑  คณปวารณา ๑   ปุคคล 
ปวารณา ๑ 
           ปวารณาแมอ่ืนอีก ๓  คือ   ปวารณา  ๓  หน  ๑   ปวารณา ๒  หน ๑ 
ปวารณามีพรรษาเทากัน  ๑ 
           บุคคลไปอบายไปนรกมี ๓  คือ  ไมเปนพรหมจารี  แตปฏิญญาวาเปน 
พรหมจารี ไมละปฏิญญาขอน้ี  ๑ โจทพรหมจารีผูบริสุทธิ์  ผูประพฤติพรหมจรรย 
บริสุทธิ์   ดวยอพรหมจรรยอันไมมีมูล ๑   มีปกติกลาวอยางนี้  มีทิฏฐิอยางนี้วา 
กามท้ังหลายไมมีโทษ   ถงึความเปนผูหมกมุนในกามท้ังหลาย  ๑  
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           อกุศลมูลมี ๓  คือ  อกุศลมูล คือ โลภะ ๑  อกศุลมูล   คือ โทสะ ๑   
อกุศลมูล  คือ  โมหะ  ๑ 
           กุศลมูลมี  ๓  คือ  กุศลมลู  คือ  อโลภะ ๑  กุศลมูล คือ อโทสะ ๑ 
กุศลมูล  คือ  อโมหะ  ๑ 
           ทุจริตมี  ๓  คือ  กายทุจริต ๑  วจีทุจริต ๑  มโนทุจริต ๑ 
           สุจริตมี ๓  คือ  กายสุจริต  ๑  วจีสุจริต  ๑  มโนสุจริต ๑ 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติโภชนะ ๓   ในสกุล   เพราะทรงอาศัย 
อํานาจประโยชน ๓  คือ  เพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก  เพ่ืออยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีล 
เปนที่รัก  ๑  เพ่ือประสงควาพวกมักมากอยาอาศัยฝกฝายทําลายสงฆ ๑  เพ่ือทรง 
อนุเคราะหสกุล ๑ 
           พระเทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๓ อยาง  ครอบงําย่ํายี  จึงเกิดในอบาย 
ตกนรกชั่วกลัป  ชวยเหลอืไมได  คือความปรารถนาลามก ๑  ความมีมิตรชั่ว ๑ 
พอบรรลุคุณวิเศษเพียงข้ันตํ่าก็เลิกเสียในระหวาง  ๑ 
           สมมติมี ๓   คือ   สมมติไมเทา ๑    สมมติสาแหรก ๑    สมมติไมเทา 
และสาแหรก  ๑ 
           เขียงรองเทาท่ีต้ังอยูประจําเลื่อนไปมาไมไดมี  ๓   คือ  เขียงรองเทาถาย 
วัจจะ ๑   เขียงรองเทาถายปสสาวะ ๑   เขียงรองเทาสําหรับชําระ ๑ 
           สิ่งของสําหรับถูเทามี ๓  คือ  กอนกรวด  ๑  กระเบ้ืองถวย ๑  ฟองน้ํา 
ทะเล  ๑. 
                                               หมวด  ๓  จบ  
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                                    หวัขอประหมวด  
                             [๙๖๔]  ทรงพระชนม   ๑     กาล  ๑    
                   กลางคืน ๑  พรรษาสิบ ๑ พรรษาหา ๑ กุศล 
                   จิต  ๑   เวทนา   ๑    วัตถุแหงการโจท ๑  สลาก 
                   ๑  ขอหาม ๒  อยาง ๑  ขอบัญญัติ  ๑  ขอ   
                   บัญญัติอื่นอีก ๒  อยาง  ๑  โง  ๑  กาฬปกษ  ๑   
                   ควร  ๑    ฤดูหนาว ๑   สงฆ   ๑    แกสงฆ  ๑ 
                   การปด  ๑  เครื่องปกปด  ๑  สิ่งกําบัง  ๑  สิ่ง 
                   เปดเผย  ๑  เสนาสนะ  ๑  อาพาธ ๑  ปาติโมกข 
                   ๑  ปริวาร  ๑  มานัต ๑  ปรวิาสิกภิกษุ  ๑ 
                   ภายใน  ๑  ภายในสีมา  ๑  ตองอาบัติ   ตอง 
                   อาบัติอีก  ๑   ออกจากอาบัติ  ๑ ออกจากอาบัติ 
                   อื่นอีก  ๑  อมูฬหวินัย ๒  อยาง ๑  ตัชชนียกรรม 
                   ๑  นิยสกรรม ๑  ปพพาชนียกรรม  ๑ ปฏิสารณี- 
                   ยกรรม ๑   ไมเห็นอาบัติ  ๑     ไมทําคืนอาบัติ ๑ 
                   ไมสละคืนทิฏฐิ  ๑   จับใหมั่น  ๑    กรรม ๑ 
                   อธศิีล  ๑  คะนอง ๑  อนาจาร ๑  ลบลาง ๑ 
                   อาชีวะ ๑  ตองอาบัติ ๑  ตองอาบัติเชนนั้น  ๑ 
                   พูดติ  ๑ งดอุโบสถ  ๑  งดปวารณา ๑  สมมติ 
                   ๑   กลาววา  ๑    หัวหนา  ๑    ไมอาศัยอยู  ๑  
                   ไมใหนิสัย  ๑  ไมทําโอกาส  ๑  ไมทําการไต  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 475 

                   สวน  ๑  ไมถาม ๒ อยาง ๑ ไมตอบ ๒  อยาง   
                   ๑    แมซักถามก็ไมพึงให  ๑     สนทนา  ๑ 
                   อุปสมบท ๑ นิสัย  ๑  ใหสามเณรอุปฏฐาก 
                   อุโบสถ ๓ หมวด ๓ อยาง ๑     ปวารณา ๓ 
                   หมวด ๔  อยาง  ๑  เกิดในอุบาย   ๑  อกุศล ๑ 
                   กุศล  ๑  ทุจรติ ๑  สุจริต ๑   โภชนะ ๓ อยาง 
                   ๑   อสัทธรรม  ๑    สมมติ  ๑       เขียงรองเทา ๑ 
                   สิ่งของถูเทา ๑    หัวขอตามที่กลาวน้ีรวมอยู 
                   ในหมวด ๓. 
                                   หัวขอประจําหมวด  จบ 
 
                                               หมวด  ๔     
                          วาดวยตองและออกจากอาบัติเปนตน  
           [๙๖๕]  มีอยู  อาบัติ  ภิกษุตองดวยวาจาของตน  ออกดวยวาจาของผูอ่ืน   
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองดวยวาจาของผูอ่ืน   ออกดวยวาจาของตน 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองดวยวาจาของตน  ออกดวยวาจาของตน 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองดวยวาจาของผูอ่ืน   ออกดวยวาจาของผูอ่ืน 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองดวยกาย  ออกดวยวาจา 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองดวยวาจา   ออกดวยกาย 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองดวยกาย   ออกดวยกาย  
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           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองดวยวาจา   ออกดวยวาจา   
           มีอยู  อาบัติ   ภิกษุหลับแลว   จึงตอง  ต่ืนแลว   จึงออก           
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุต่ืนแลว   จึงตอง   หลับแลว   จึงออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุหลับแลว   จึงตอง   หลบัแลว   จึงออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุต่ืนแลว   จึงตอง   ต่ืนแลว   จึงออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมต้ังใจ  จึงตอง  ต้ังใจ  จึงออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุต้ังใจ  จึงตอง  ไมต้ังใจ  จึงออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมต้ังใจ  จึงตอง  ไมต้ังใจ  จึงออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุต้ังใจ  จึงตอง  ต้ังใจ  จึงออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองอยู   จึงแสดง   แสดงอยู   จึงตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองอยู   จึงออก  ออกอยู   จึงตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองดวยกรรม   ออกดวยสิ่งมิใชกรรม 
           มีอยู  อาบัติ   ภิกษุตองดวยส่ิงมิใชกรรม  ออกดวยกรรม 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองดวยกรรม  ออกดวยกรรม 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองดวยส่ิงมิใชกรรม   ออกดวยส่ิงมิใชกรรม. 
 
                                   วาดวยอนริยโวหารเปนตน 
           [๙๖๖]  โวหารอันไมประเสริฐ มี ๔ คือ ความกลาวในส่ิงที่ไมเห็นวา 
เห็น ๑    ความกลาวในส่ิงที่ไมไดยินวาไดยิน ๑    ความกลาวในส่ิงที่ไมทราบ 
วาทราบ ๑   ความกลาวในสิ่งท่ีไมรูวารู   ๑  
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           โวหารอันประเสริฐ  มี ๔ คือ  ความกลาวในสิ่งท่ีไมเห็นวาไมเห็น ๑   
ความกลาวในสิ่งท่ีไมไดยินวาไมไดยิน ๑ ความกลาวในส่ิงที่ไมทราบวาไมทราบ 
๑  ความกลาวในส่ิงที่ไมรูวาไมรู  ๑  
           โวหารอันไมประเสริฐแมอ่ืนอีก ๔  คือ  ความกลาวในส่ิงที่เห็นวาไม 
เห็น ๑  ความกลาวในส่ิงที่ไดยินวาไมไดยิน ๑   ความกลาวในส่ิงที่ทราบวาไม 
ทราบ ๑  ความกลาวในส่ิงที่รูวาไมรู  ๑ 
           โวหารอันประเสริฐ  มี ๔   คือ ความกลาวในสิ่งท่ีเห็นวาเห็น ๑ ความ 
กลาวในส่ิงที่ไดยินวาไดยิน ๑  ความกลาวในส่ิงที่ทราบวาทราบ ๑  ความกลาว 
ในสิ่งท่ีรูวารู  ๑ 
           ปาราชิกของภิกษุ  ทั่วไปกับภิกษุณี  มี  ๔ 
           ปาราชิกของภิกษุณี  ไมทั่วไปกับภิกษุ  มี ๔ 
           บริขารมี ๔   คือ   มีอยู    บริขารควรรักษา   คุมครอง   นับวาเปน 
สมบัติของเรา  ควรใชสอย ๑  มีอยู   บริขารควรรักษา  คุมครอง   แตไมนับ 
วาเปนสมบัติของเรา   ควรใชสอย ๑   มีอยู   บริขารรักษา  คุมครอง  แตไมนับ 
วาเปนสมบัติของเรา  ไมควรใชสอย ๑   มีอยู     บริขารไมควรรักษา   ไมควร 
คุมครอง  ไมนับวาเปนสมบัติของเรา  ไมควรใชสอย ๑. 
 
                              วาดวยตองและออกจากอาบัติเปนตน  
           [๙๖๗]  มีอยู   อาบติั   ภิกษุตองตอหนา   ออกลับหลัง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองลับหลัง  ออกตอหนา 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองตอหนา   ออกตอหนา 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองลับหลัง    ออกลับหลัง  
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           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมรูอยู   จึงตอง   รูอยู   จึงออก                 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุรูอยู   จึงตอง  ไมรูอยู   จึงออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุรูอยู   จึงตอง   รูอยู   จึงออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมรูอยู   จึงตอง  ไมรูอยู   จึงออก. 
 
                                  วาดวยตองอาบัติเปนตน 
           [๙๖๘]   ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๔   คือ  ตองดวยกาย ๑  ตองดวย 
วาจา ๑   ตองดวยกายและวาจา ๑   ตองดวยกรรมวาจา ๑ 
           ภิกษุตองอาบัติดวยอาการแมอ่ืนอีก ๔  คือ   ในทามกลางสงฆ ๑  ใน 
ทามกลางคณะ ๑   ในสาํนักบุคคล ๑   เพราะเพศเปลี่ยนแปลง  ๑ 
           ภิกษุออกจากอาบัติดวยอาการ ๔    คือ    ออกดวยกาย ๑    ออกดวย 
วาจา ๑   ออกดวยกายดวยวาจา ๑   ออกดวยกรรมวาจา ๑ 
           ภิกษุออกจากอาบัติดวยอาการแมอ่ืนอีก  ๔  คือ   ในทามกลางสงฆ ๑ 
ในทามกลางคณะ ๑    ในสํานักบุคคล  ๑   เพราะเพศเปลี่ยนแปลง ๑ 
           ภิกษุละเพศอันเปนเพศเดิม  ต้ังอยูในเพศสตรี  อันเกิด ณ ภายหลัง 
พรอมกับการไดเพศใหม  วิญญัติยอมระงับไป  บัญญัติยอมดับไป 
           ภิกษุณีละเพศสตรีอันเปนเพศเดิม  ต้ังอยูในเพศบุรุษอันเกิด ณ ภาย- 
หลัง  พรอมกับการไดเพศใหม  วิญญติัยอมระงับไป  บัญญัติยอมดับไป 
           การโจทมี ๔   คือ   โจทดวยศีลวิบัติ ๑   โจทดวยอาจารวิบัติ  ๑  โจท 
ดวยทิฏฐิวิบัติ ๑  โจทดวยอาชีววิบัติ  ๑  
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           ปริวาสมี  ๔  คือ  ปฏิจฉันนปริวาส ๑   อัปปฏิจฉันนปริวาส ๑   สุท-   
ธันตปริวาส ๑  สโมธานปริวาส ๑ 
           มานัตมี  ๔  คือ  ปฏิจฉันนมานัต ๑  อัปปฏิจฉันนมานัต  ๑  ปกขมา- 
นัต  ๑  สโมธานมานัต  ๑   
           รัตติเฉทของมานัตตจาริกภิกษุมี  ๔ คือ  อยูรวม  ๑  อยูปราศ ๑   ไม 
บอก ๑  ประพฤติในคณะอันหยอน  ๑ 
           พระบัญญัติที่ทรงยกข้ึนแสดงเองมี  ๔ 
           ของท่ีรับประเคนไวฉันมี  ๘  คือ  ยาวกาลิก ๑  ยามกาลิก ๑  สัตตาห- 
กาลิก ๑   ยาวชีวิก ๑ 
           ยามหาวิกัฏ มี ๔   คือ   คูถ ๑   มูตร ๑   เถา ๑   ดิน ๑ 
           กรรมมี ๔ คือ  อปโลกนกรรม  ๑  ญัตติกรรม ๑  ญัตติทุติยกรรม ๑ 
ญัตติจตุตถกรรม ๑ 
           กรรมแมอ่ืนอีก  ๔   คือ    กรรมเปนวรรคโดยอธรรม  ๑    กรรม 
พรอมเพรียงโดยอธรรม ๑    กรรมเปนวรรคโดยธรรม ๑   กรรมพรอมเพรียง 
โดยธรรม ๑ 
           วิบัติมี ๔  คือ  ศลีวิบัติ  ๑  อาจารวิบัติ  ๑ ทฏิฐิวิบัติ ๑  อาชีววิบัติ ๑ 
           อธิกรณมี  ๔   คือ  วิวาทาธิกรณ ๑    อนุวาทาธิกรณ ๑    อาปตตา- 
ธิกรณ ๑  กิจจาธิกรณ ๑ 
           ผูประทุษรายบริษัทมี   ๔  คือ  ภิกษุผูทุศีล    มีธรรมทราม    เปนผู 
ประทุษรายบริษัท ๑  ภิกษุณีผูทุศีล  มธีรรมทราม  เปนผูประทุษรายบริษัท  ๑ 
อุบาสกผูทุศีล   มีธรรมทราม    เปนผูประทุษรายบริษัท  ๑    อุบายสิกาผูทุศีล 
มีธรรมทราม  เปนผูประทุษรายบริษัท ๑  
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           ผูงามในบริษัทมี  ๔   คือ  ภิกษุผูมีศีล    มีธรรมงาม    เปนผูงามใน   
บริษัท  ๑  ภิกษุณีผูมีศีล   มีธรรมงาม   เปนผูงามในบริษัท ๑  อุบาสกผูมีศีล 
มีธรรมงาม  เปนผูงามในบริษัท ๑   อุบาสิกาผูมีศีล   มีธรรมงาม   เปนผูงาม 
ในบริษัท  ๑. 
 
                                วาดวยพระอาคันตุกะเปนตน    
           [๙๖๙]  มีอยู   อาบติั   ภิกษุอาคันตุกะตอง  ภิกษุเจาถิ่น  ไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุเจาถิ่นตอง  ภิกษุอาคันตุกะ  ไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุอาคันตุกะและภิกษุเจาถิ่น   ตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุอาคันตุกะ   และภิกษุเจาถิ่น  ไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุผูเตรียมไป  ตอง  ภิกษุเจาถิ่น  ไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุเจาถิ่น  ตอง  ภิกษุผูเตรียมไป  ไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุผูเตรียมไป   และภิกษุเจาถิ่น   ตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุผูเตรียมไป   และภิกษุเจาถิ่น  ไมตอง. 
 
                            วาดวยสิกขาบทมีวตัถุตางกันเปนตน 
           [๙๗๐]  ความที่สิกขาบท   มีวัตถุตางกัน   มอียู    ความท่ีสิกขาบทมี 
อาบัติตางกัน  ไมม ี
           ความท่ีสิกขาบทมีอาบัติตางกันมีอยู  ความที่สิกขาบทมีวัตถุตางกัน  ไมมี 
           ความท่ีสิกขาบทมีวัตถุตางกัน    และมีอาบัติตางกัน  มีอยู 
           ความท่ีสิกขาบทมีวัตถุตางกัน   และมีอาบัติตางกัน   ไมมีเลย  
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           ความท่ีสิกขาบทมีวัตถุเปนสภาคกัน    มีอยู    ความท่ีสิกขาบทมีอาบัติ   
เปนสภาคกัน    ไมม ี
           ความท่ีสิกขาบทมีอาบัติเปนสภาคกัน   มีอยู    ความท่ีสิกขาบทมีวัตถ ุ
เปนสภาคกัน   ไมมี 
           ความท่ีสิกขาบทมีวัตถุเปนสภาคกัน  และมอีาบัติเปนสภาคกัน  มีอยู 
           ความท่ีสิกขาบทมีวัตถุเปนสภาคกัน และมีอาบัติเปนสภาคกัน ไมมีเลย. 
 
                     วาดวยพระอุปชฌายตองอาบัติเปนตน 
           [๙๗๑]  มีอยู   อาบติั   พระอุปชฌายตอง  สัทธิวิหาริกไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   สัทธิวิหาริกตอง  พระอุปชฌาย  ไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ  พระอุปชฌายและสัทธิวิหาริก  ตอง 
           มีอยู   อาบัติ   พระอุปชฌายและสัทธิวิหาริก  ไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   พระอาจารยตอง  อันเตวาสิกไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   อันเตวาสิกตอง  พระอาจารยไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   พระอาจารยและอันเตวาสิกตอง 
           มีอยู   อาบัติ   พระอาจารยและอันเตวาสิกไมตอง. 
 
                     วาดวยปจจัยแหงการขาดพรรษาเปนตน 
           [๙๗๒]  การขาดพรรษาไมตองอาบัติมีปจจัย  ๔  คือ  สงฆแตกกัน ๑ 
มีพวกภิกษุประสงคจะทําลายสงฆ  ๑    มีอันตรายแกชีวิต  ๑    มอัีนตรายแก 
พรหมจรรย ๑                                                                  
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           วจีทุจริตมี  ๔  คือ  พูดเท็จ ๑  พูดสอเสียด ๑  พูดคําหยาบ ๑  พูด    
เพอเจอ   ๑ 
           วจีสุจริตมี  ๔  คือ  พูดจริง  ๑   พูดไมสอเสียด  ๑    พูดคําสุภาพ ๑ 
พูดพอประมาณ  ๑. 
 
                              วาดวยถือเอาทรัพยเปนตน  
           [๙๗๓]  มีอยู   ภิกษุถือเอาทรัพยเอง  ตองอาบัติหนัก  ใชผูอ่ืน  ตอง 
อาบัติเบา                                           
           มีอยู   ภิกษุถือเอาทรัพยเอง  ตองอาบัติเบา  ใชผูอ่ืน  ตองอาบัติหนัก 
           มีอยู   ภิกษุถือเอาทรัพยเองก็ดี  ใชผูอ่ืนก็ดี   ตองอาบัติหนัก 
           มีอยู  ภิกษุถือเอาทรัพยเองก็ดี   ใชผูอ่ืนก็ดี  ตองอาบัติเบา 
           มีอยู   บุคคลควรอภิวาท  แตไมควรลุกรับ 
           มีอยู   บุคคลควรลกุรับ  แตไมควรอภิวาท 
           มีอยู   บุคคลควรอภิวาทและควรลุกรับ 
           มีอยู   บุคคลไมควรอภิวาทและไมควรลุกรบั            
           มีอยู   บุคคลควรแกอาสนะ   แตไมควรอภิวาท 
           มีอยู   บุคคลควรอภิวาท   แตไมควรแกอาสนะ 
           มีอยู   บุคคลควรแกอาสนะและอภิวาท 
           มีอยู   บุคคลไมควรแกอาสนะและไมควรอภิวาท. 
 
                                วาดวยตองอาบัติในกาลเปนตน  
           [๙๗๔]  มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองในกาล  ไมตองในเวลาวิกาล 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองในเวลาวิกาล  ไมตองในกาล              
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           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองในกาลและในเวลาวิกาล                            
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมตองในกาล   และไมตองในเวลาวิกาล 
           มีอยู   กาลิกที่รับประเคนแลว   ควรในกาล  ไมควรในเวลาวิกาล 
           มีอยู   กาลิกที่รับประเคนแลว   ควรในเวลาวิกาล  ไมควรในกาล 
           มีอยู   กาลิกที่รับประเคนแลว   ควรในกาลและในเวลาวิกาล 
           มีอยู   กาลิกที่รับประเคนแลว   ไมควรในกาลและในเวลาวิกาล 
           มีอยู   อาบัติ  ภิกษุตองในปจจันติมชนบท  ไมตองในมัชฌิมชนบท 
           มีอยู   อาบัติ  ภิกษุตองในมัชฌิมชนบท  ไมตองในปจจันติมชนบท 
           มีอยู   อาบัติ  ภิกษุตองในปจจันติมชนบทและมัชฌิมชนบท 
           มีอยู   อาบัติ  ภิกษุไมตองในปจจันติมชนบทและมัชฌิมชนบท 
           มีอยู   วัตถุ  ยอมควรในปจจันติมชนบท  ไมควรในมัชฌิมชนบท 
           มีอยู   วัตถุ  ยอมควรในมัชฌิมชนบท  ไมควรในปจจันติมชนบท 
           มีอยู   วัตถุ  ยอมควรในปจจันติมชนบทและมัชฌิมชนบท 
           มีอยู   วัตถุ  ยอมไมควรในปจจันติมชนบทและมัชฌิมชนบท 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองในภายใน  ไมตองในภายนอก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองในภายนอก  ไมตองในภายใน 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองภายในและภายนอก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมตองภายในและภายนอก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองภายในสีมา  ไมตองภายนอกสีมา 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองภายนอกสีมา  ไมตองภายในสีมา 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองภายในสีมาและภายนอกสีมา  
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           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมตองภายในสีมาและภายนอกสีมา   
           มีอยู   อาบัติ  ภิกษุตองในบาน  ไมตองในปา 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองในปา  ไมตองในบาน 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุตองในบานและในปา 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมตองในบานและในปา. 
 
                                วาดวยการโจทเปนตน  
           [๙๗๕]  การโจทมี ๔  คือ  โจทชี้วัตถุ  ๑  โจทชี้อาบัติ ๑  โจทหาม 
สังวาส ๑  โจทหามสามีจิกรรม ๑ 
           กิจเบ้ืองตนมี ๔ 
           ความพรอมพรั่งถึงท่ีแลวมี ๔ 
           อาบัติปาจิตตียมีเหตุมิใชอยางอ่ืนมี ๔ 
           สมมติภิกษุมี ๔ 
           ถึงอคติมี ๔ คือ  ถงึฉันทาคติ ๑  ถึงโทสาคติ ๑  ถึงโมหาคติ ๑  ถึง 
ภยาคติ ๑  ไมถึงอคติมี  ๔  คือ  ไมถงึฉันทาคติ  ๑  ไมถึงโทสาคติ ๑  ไมถึง 
โมหาคติ ๑  ไมถึงภยาคติ ๑ 
           ภิกษุอลัชชีประกอบดวยองค  ๔   ยอมทําลายสงฆ  คือ  ถึงฉันทาคติ ๑ 
ถึงโทสาคติ ๑   ถึงโมหาคติ ๑   ถึงภยาคติ  ๑ 
           ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักประกอบดวยองค ๔  ยอมสมานสงฆผูแตกกันแลว 
ใหสามัคคี  คือไมถึงฉันทาคติ  ๑  ไมถึงโทสาคติ  ๑  ไมถึงโมหาคติ  ๑  ไมถึง 
ภยาคติ ๑                                                                                             
           ภิกษุประกอบดวยองค  ๔  อันภิกษุไมควรถามวินัย คือ ถึงฉันทาคติ ๑ 
ถึงโทสาคติ ๑   ถึงโมหาคติ ๑   ถึงภยาคติ ๑                         
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           อันภิกษุประกอบดวยองค  ๔  ไมควรถามวินัย   คือ   ถึงฉันทาคติ ๑   
ถึงโทสาคติ ๑  ถึงโมหาคติ ๑  ถึงภยาคติ ๑                    
           ภิกษุประกอบดวยองค  ๔  อันภิกษุไมพึงตอบวินัย คือ ถึงฉันทาคติ  ๑ 
ถึงโทสาคติ ๑  ถึงโมหาคติ ๑  ถึงภยาคติ  ๑ 
           อันภิกษุประกอบดวยองค  ๔   ไมพึงตอบวินัย   คือ  ถึงฉันทาคติ  ๑ 
ถึงโทสาคติ  ๑  ถึงโมหาคติ ๑  ถึงภยาคติ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๔    ไมพึงใหคําซักถามคือ    ถงึฉันทาคติ  ๑ 
ถึงโทสาคติ ๑  ถึงโมหาคติ ๑  ถึงภยาคติ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค  ๔  ไมพึงสนทนาวินัยดวย คือ ถึงฉันทาคติ ๑ 
ถึงโทสาคติ ๑  ถึงโมหาคติ ๑  ถึงภยาคติ ๑.  
 
                      วาดวยภิกษอุาพาธตองอาบัติเปนตน 
           [๙๗๖]  มีอยู   อาบติั   ภิกษุอาพาธตอง  ไมอาพาธไมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมอาพาธตอง  อาพาธ  ไมตอง 
           มีอยู     อาบัติ   ภิกษุอาพาธก็ดี  ไมอาพาธก็ดี   ยอมตอง 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุอาพาธก็ดี  ไมอาพาธก็ดี  ไมตอง. 
 
                                   วาดวยงดปาติโมกข 
           [๙๗๗]  งดปาติโมกข    ไมประกอบดวยธรรมมี  ๔    งดปาติโมกข 
ประกอบดวยธรรมมี  ๔. 
                                           หมวด  ๔  จบ  
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                                      หัวขอประจาํหมวด    
                             [๙๗๘] วาจาของตน ๑  กาย  ๑ หลับ  ๑ 
                   ไมต้ังใจ ๑   ตองอาบัติ  ๑    กรรม ๑   โวหาร 
                   ๔ อยาง  ๑   ปาราชิกของภิกษุ ๑    ปาราชิก 
                   ของภิกษุณ ี ๑ บริขาร ๑   ตอหนา ๑   ไมรู ๑    
                   กาย ๑    ทามกลาง  ๑  ออกจากอาบัติ  ๒  อยาง 
                   ๑   ไดเพศใหม ๑  โจท  ๑  ปริวาส ๑  มานัต  ๑  
                   รัตติเฉทของมานัตตจาริกภิกษุ  ๑  พระบัญญัติ 
                   ที่ทรงยกขึ้นแสดงเอง  ๑  กาลิกท่ีรับประเคน 
                   ๑    ยามหาวกิัฏ  ๑    กรรม  ๑    กรรมอีก  ๑   
                   วิบัติ  ๑      อธิกรณ  ๑    ทุศีล ๑    โสภณ  ๑ 
                   อาคันตุกภิกษุ  ๑  คมิกภกิษุ  ๑  ความท่ี 
                   สิกขาบทมีวตัถุตางกัน ๑   ความท่ีสิกขาบท 
                   เปนสภาคกัน   ๑    อุปชฌาย  ๑    อาจารย  ๑ 
                   ปจจัย   ๑   วจีทุจริต  ๑   วจีสุจริต  ๑   ถือเอา 
                   ทรัพย   ๑    บุคคลควรอภิวาท  ๑   บคุคลควร 
                   แกอาสนะ ๑   กาล  ๑   ควร  ๑   ปจจันติม- 
                   ชนบท  ๑  ควรในปจจันติมชนบท ๑  ภายใน  ๑ 
                   ภายในสีมา  ๑ บาน ๑  โจท ๑   กิจเบื้องตน  ๑ 
                   ความพรอมพรั่งถึงท่ีแลว  ๑  อาบัติปาจิตตีย 
                   มีเหตุมิใชอื่น  ๑  สมมติ  ๑  อคติ  ๑  ไมถึง  
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                   อคติ ๑  อลัชชี  ๑ มีศีลเปนที่รัก  ๑  ควรถาม   
                   ๒ อยาง  ๑  ควรตอบ ๒ อยาง ๑  ซักถาม  ๑  
                   สนทนา  ๑  อาพาธ ๑   งดปาติโมกข  ๑. 
                              หัวขอประจําหมวด  ๔  จบ 
 
                                           หมวด  ๕ 
                                   วาดวยอาบัติเปนตน  
           [๙๗๙]  อาบัติมี ๕  กองอาบัติมี ๕  วินีตวัตถุมี ๕   อนันตริยกรรม 
มี ๕  บุคคลที่แนนอนมี  ๕  อาบัติมีการตัดเปนวินัยกรรมม ี ๕  ตองอาบัติดวย 
อาการ ๕   อาบัติมี ๕   เพราะมุสาวาทเปนปจจัย 
           ภิกษุไมเขากรรมดวยอาการ ๕  คือ  ตนเองไมทํากรรม  ๑   ไมเชิญ 
ภิกษุอ่ืน ๑    ไมใหฉันทะหรือปาริสุทธิ ๑  เมื่อสงฆทํากรรมยอมคัดคาน ๑  เมื่อ 
สงฆทํากรรมเสร็จแลว   เห็นวาไมเปนธรรม ๑ 
           ภิกษุเขากรรมดวยอาการ ๕  คือ  ตนเองทํากรรม ๑  เชญิภิกษุอ่ืน  ๑ 
ใหฉันทะหรือปาริสุทธิ  ๑  เมื่อสงฆทํากรรม  ไมคัดคาน  ๑  เมือ่สงฆทํากรรท 
เสร็จแลว  เห็นวาเปนธรรม  ๑ 
           ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาต  กิจ ๕ อยางควร   คือไมบอกลาเท่ียวไป  ๑ 
ฉันเปนหมูได  ๑  ฉันโภชนะทีหลังได  ๑  ความไมตองคํานึง ๑   ความไมตอง 
กําหนดหมาย ๑                           
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           ภิกษุประกอบดวยองค  ๕    จะเปนภิกษุเลวทรามก็ดี    จะเปนภิกษุมี    
ธรรมอันไมกําริบก็ดี    ยอมถูกระแวง    ถูกรังเกียจ   คือ   มีหญงิแพศยาเปน 
โคจร ๑   มีหญิงหมายเปนโคจร ๑    มีสาวเท้ือเปนโคจร  ๑   มีบัณเฑาะกเปน 
โคจร ๑  มีภิกษุณีเปนโคจร ๑ 
           น้ํามันมี  ๕  คือ  น้ํามันงา  ๑   น้ํามันเมล็ดพันธุผักกาด  ๑   น้ํามัน      
มะซาง ๑  น้ํามันละหุง  ๑  น้ํามันเปลวสัตว  ๑   
           น้ํามันเปลวสัตวมี  ๕    คือ   น้ํามันเปลวหมี  ๑    น้ํามันเปลวปลา  ๑ 
น้ํามันเปลวปลาฉลาม ๑  น้ํามันเปลวหมู  ๑  น้ํามันเปลวลา  ๑   
           ความเสื่อมมี  ๕  คือ  ความเส่ือมญาติ  ๑   ความเส่ือมโภคสมบัติ  ๑ 
ความเสื่อม คือ โรค ๑  ความเสื่อมศีล  ๑  ความเส่ือมทางทิฏฐิ  คือ เห็นผิด  ๑ 
           ความถึงพรอมมี  ๕  คือ  ความถึงพรอมแหงญาติ ๑   ความถึงพรอม 
แหงโภคสมบัติ  ๑    ความถึงพรอมแหงความไมมีโรค ๑    ความถึงพรอมแหง 
ศีล ๑   ความถึงพรอมแหงความเห็นชอบ ๑ 
           นิสัยระงับจากพระอุปชฌายมี  ๕  คือ   พระอุปชฌายหลกีไป ๑  สกึ ๑ 
ถึงมรณภาพ ๑  ไปเขารีตเดียรถีย    สงบังคับ ๑ 
           บุคคล ๕ จําพวกไมควรใหอุปสมบท คือ มีกาลบกพรอง ๑ มีอวัยวะ 
บกพรอง ๑  มีวัตถุวิบัติ  ๑  มีความกระทําเสียหาย ๑  ไมบริบูรณ  ๑ 
           ผาบังสุกุลมี  ๕  คือ  ผาตกท่ีปาชา  ๑  ผาตกท่ีตลาด  ๑  ผาหนูกัด  ๑ 
ผาปลวกกัด ๑  ผาถูกไฟไหม  ๑ 
           ผาบังสุกุลแมอ่ืนอีก ๕  คือ   ผาท่ีวัวกัด ๑   ผาท่ีแพะกัด ๑   ผาท่ีหม- 
สถูป  ๑  ผาท่ีเขาทิ้งในท่ีอภิเษก  ๑  ผาท่ีเขานําไปสูปาชาแลวนํากลับมา  ๑  
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           อวหารมี  ๕  คือ  เถยยาวหาร ๑  ปสัยหาวหาร ๑  ปริกัปปาวหาร ๑   
ปฏิจฉันนาวหาร ๑  กุสาวหาร ๑ 
           มหาโจรท่ีมีปรากฏอยูในโลก  มี ๕ 
           ภัณฑะท่ีไมควรจาย  ม ี ๕ 
           ภัณฑะท่ีไมควรแบง  มี ๕ 
           อาบัติที่เกิดแตกาย   มิใชวาจา   มิใชจิต   ม ี๕ 
           อาบัติที่เกิดแตกายและวาจา   มใิชจิต   ม ี๕ 
           อาบัติที่เปนเทสนาคามินี  มี ๕ 
           สงฆมี ๕  ปาติโมกขุเทศ  มี ๒ 
           ในชนบทชายแดนทุกแหง    คณะมีพระวินัยธรเปนที่ ๕    ใหกุลบุตร 
อุปสมบทได 
           การกรานกฐินมีอานิสงส ๕  กรรมมี ๕ 
           อาบัติที่เปนยาวตติยกา  มี  ๕ 
           ภิกษุถือเอาทรัพยที่ผูอ่ืนไมให  ดวยอาการ ๕  ตองอาบัติปาราชิก 
           ภิกษุถือเอาทรัพยที่ผูอ่ืนไมให  ดวยอาการ ๕  ตองอาบัติถุลลัจจัย 
           ภิกษุถือเอาทรัพยที่ผูอ่ืนไมให   ดวยอาการ ๕  ตองอาบัติทุกกฏ 
           ภิกษุไมควรบริโภคอกัปปยวัตถุ  ๕  คือ ของท่ีเขาไมให  ๑ ไมทราบ ๑ 
เปนอกัปปยะ ๑  ยังไมไดรับประเคน  ๑  ไมทําใหเปนเดน  ๑ 
           ภิกษุควรบริโภคกัปปยวัตถุ  ๕  คือ  ของที่เขาให   ๑    ทราบแลว  ๑ 
เปนกัปปยะ  ๑  รับประเคนแลว  ๑  ทําใหเปนเดน  ๑  
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           การใหไมจัดเปนบุญ  แตโลกสมมติวาเปนบุญมี  ๕  คือ  ใหน้ําเมา  ๑   
ใหมหรสพ  ๑  ใหสตร ี๑  ใหโคผู  ๑  ใหจิตรกรรม ๑  
           สิ่งท่ีเกิดข้ึนแลว     บรรเทาไดยากมี ๕   คือ   ราคะบังเกิดแลวบรรเทา 
ไดยาก ๑  โทสะบังเกิดแลวบรรเทาไดยาก  ๑  โมหะบังเกิดแลวบรรเทาไดยาก ๑ 
ปฏิภาณบังเกิดแลวบรรเทาไดยาก ๑   จิตที่คิดจะไปบังเกิดแลวบรรเทาไดยาก ๑ 
           การกวาดมีอานิสงส ๕    คือ    จิตของตนเลื่อมใส ๑    จิตของผูอ่ืน 
เลื่อมใส ๑   เทวดาชื่นชม ๑   สั่งสมกรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหเกิดความเลื่อมใส  ๑   
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ 
           การกวาดมีอานิสงสแมอ่ืนอีก ๕   คือ   จิตของตนเลื่อมใส ๑   จิตของ 
ผูอ่ืนเลื่อมใส  ๑  เทวดาชื่นชม  ๑   เปนอันทําตามคําส่ังสอนของพระศาสดา  ๑ 
ชุมชนมีในภายหลังถือเปนทิฏฐานุคติ  ๑  
 
                           วาดวยองคคุณของพระวินัยธร 
           [๙๘๐]  พระวินัยธรประกอบดวยองค  ๕  นับวาเปนผูเขลา  คือ   ไม 
กําหนดท่ีสุดถอยคําของตน  ๑  ไมกําหนดท่ีสุดถอยคําของผูอ่ืน  ๑   ไมกําหนด 
ที่สุดถอยคําของตน    ไมกําหนดท่ีสุดถอยคําของผูอ่ืนแลวปรับอาบัติ ๑    ยอม 
ปรับอาบัติโดยไมเปนธรรม ๑   ยอมปรับอาบัติไมตามปฏิญญา ๑ 
           วินัยธรประกอบดวยองค  ๕  นับวาเปนผูฉลาด   คือ  กําหนดท่ีสุด 
ถอยคําของตน  ๑  กําหนดท่ีสุดถอยคําของผูอ่ืน  ๑  กําหนดท่ีสดุถอยคําของตน 
ทั้งกําหนดท่ีสุดถอยคําของผูอ่ืนแลวปรับอาบัติ  ๑  ยอมปรับอาบัติตามธรรม  ๑ 
ยอมปรับอาบัติตามปฏิญญา ๑  
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           พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๕  นับวาเปนคนเขลาคือ    ไม   
รูจักอาบัติ  ๑  ไมรูจักมูลของอาบัติ  ๑   ไมรูจักเหตุเกิดอาบัติ  ๑   ไมรูจักการ 
ระงับอาบัติ  ๑  ไมรูจักทางระงับอาบัติ  ๑  
           พระวินัยธรประกอบดวยองค  ๕ นับวาเปนผูฉลาด  คือ  รูจักอาบัติ ๑ 
รูจักมูลของอาบัติ ๑    รูจักเหตุเกิดอาบัติ  ๑    รูจักการระงับอาบัติ  ๑   รูจักทาง 
ระงับอาบัติ ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๕  นับวาเปนผูเขลา คือ ไมรูจัก 
อธิกรณ ๑  ไมรูจักมูลของอธิกรณ  ๑  ไมรูจักเหตุเกิดของอธิกรณ ๑  ไมรูจัก 
ความระงับของอธิกรณ ๑  ไมรูจักขอปฏิบัติอันใหถึงความระงับแหงอธิกรณ ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองค  ๕  นับวาเปนผูฉลาด คือ รูจักอธิกรณ  
รูจักมูลของอธิกรณ  ๑     รูจักเหตุเกิดของอธิกรณ  ๑     รูจักความระงับของ 
อธิกรณ ๑  รูจักขอปฏิบัติอันใหถึงความระงับแหงอธิกรณ ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๕   นับวาเปนผูเขลา  คือ  ไม 
รูจักวัตถุ  ๑   ไมรูจักเหตุเปนเคามูล  ๑  ไมรูจักบัญญัติ  ๑  ไมรูจักอนุบัญญัติ  ๑ 
ไมรูจักทางแหงถอยคําอันเขาอนุสนธิกันได  ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองค ๕  นับวาเปนผูฉลาด  คือ  รูจักวัตถุ  ๑   
รูจักเหตุเปนเคามูล  ๑   รูจักบัญญัติ  ๑  รูจักอนุบัญญัติ ๑    รูจักทางแหงถอยคํา 
อันเขาอนุสนธิกันได  ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕   นับวาเปนผูเขลา   คือ ไม  
รูจักบัญญัติ  ๑  ไมรูจักต้ังบัญญัติ  ๑  ไมฉลาดในเบื้องตน  ๑  ไมฉลาดในเบื้องปลาย ๑ 
ไมรูจักกาล ๑  
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           พระวินัยธรประกอบดวยองค ๕  นับวาเปนรูฉลาด  คือ  รูจักญัตติ ๑         
รูจับต้ังญัตติ ๑  ฉลาดในเบื้องตน  ๑   ฉลาดในเบื้องปลาย ๑   รูจักกาล  ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕  นับวาเปนผูเขลา  คือ ไม 
อาบัติและมิใชอาบัติ ๑ ไมรูจักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไมรูจักอาบัติมีสวน 
เหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ ไมรูจักอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑ 
ไมยึดถือ  ไมใสใจ  ไมใครครวญถอยคําท่ีสืบตอจากอาจารยใหดี ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองค ๕  นับวาเปนผูฉลาด  คือ   รูจักอาบัติ 
และมิใชอาบัติ ๑   รูจักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑   รูจักอาบัติมีสวนเหลือและ 
อาบัติไมมีสวนเหลือ  ๑    รูจักอาบัติชัว่หยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑    ยดึถือ 
ใสใจใครครวญถอยคําท่ีสืบตอจากอาจารยดวยดี ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕  นับวาเปนผูเขลา  คือ  ไม 
รูจักอาบัติและมิใชอาบัติ  ๑   ไมรูจักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑   ไมรูจักอาบัติ 
มีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑   ไมรูจักอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่ว- 
หยาบ ๑   จําปาติโมกขทั้งสองไมไดโดยพิสดาร    จําแนกไมถูกตอง    สวดไม 
คลองแคลว  วินิจฉัยไมถูกตอง  โดยสตูร  โดยอนุพยัญชนะ ๑ 
           พระวินิยธรประกอบดวยองค ๕   นับวาเปนผูฉลาด  คือ  รูจักอาบัติ 
และมิใชอาบัติ ๑  รูจักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑  รูจักอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติ 
ไมมีสวนเหลือ ๑    รูจักอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑    จําปาติโมกข 
ทั้งสองไดดีโดยพิสดาร   จําแนกถูกตอง   สวดไดคลองแคลว   วินิจฉัยถูกตองดี 
โดยสูตร  โดยอนุพยัญชนะ                                                   
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           พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕  นับวาเปนผูเขลา  คือ  ไม   
รูจักอาบัติและมิใชอาบัติ ๑  ไมรูจักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑  ไมรูจักอาบัติมี 
สวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑    ไมรูจักอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่ว- 
หยาบ ๑  ไมฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ  ๑  
           พระวินัยธรประกอบดวยองค ๕  นับวาเปนผูฉลาด   คือ   รูจักอาบัติ 
และไมใชอาบัติ  ๑   รูจักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑  รูจักอาบัติมีสวนเหลือและ 
อาบัติไมมีสวนเหลือ ๑   รูจักอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑   ฉลาดใน 
การวินิจฉัยอธิกรณ ๑. 
 
                                  วาดวยภิกษุอยูปาเปนตน 
           [๙๘๑]   ภิกษุผูถืออยูปามี ๕    คือ    เพราะเปนผูเขลา   เพราะเปนผู 
งมงายจึงอยูปา ๑  เปนผูปรารถนาลามก  ถูกความปรารถนาครอบงํา  จึงอยูปา ๑ 
เพราะมัวเมา    เพราะจิตฟุงซาน    จึงอยูปา  ๑     เพราะเขาใจวา    พระพุทธเจา 
และพระสาวกของพระพุทธเจาสรรเสริญ   จึงอยูปา ๑ เพราะอาศัยความมักนอย 
สันโดษ   ขัดเกลา  ความเงียบสงัด   และเพราะอาศัยความเปนแหงการอยูปามี 
ประโยชนดวยความปฏิบัติตามน้ี   จึงอยูปา ๑ 
           ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตมี ๕ 
           ภิกษุผูถือผาบังสุกุลมี ๕                                            
           ภิกษุผูถืออยูโคนไมมี ๕ 
           ภิกษุผูถืออยูปาชามี ๕ 
           ภิกษุผูถืออยูกลางแจงมี ๕        
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           ภิกษุผูถือผาสามผืนมี  ๕    
           ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับมี  ๕ 
           ภิกษุผูถือการน่ังมี  ๕ 
           ภิกษุผูถืออยูในเสนาสนะตามท่ีจัดไวมี  ๕ 
           ภิกษุผูถือน่ังฉัน  ณ  อาสนะแหงเดียวมี ๕ 
           ภิกษุผูถือการหามภัตรที่เขานํามาถวายเม่ือภายหลังมี ๕ 
           ภิกษุผูถือการฉันเพราะในบาตรมี  ๕  คือ เพราะเปนผูเขลา  เพราะเปน 
ผูงมงาย    จึงถือการฉันเฉพาะในบาตร ๑     เปนผูปรารถนาลามก    ถูกความ 
ปรารถนาครอบงํา   จึงถือการฉันเฉพาะในบาตร ๑    เพราะมัวเมา    เพราะจิต 
ฟุงซาน   จึงถือการฉันเฉพาะในบาตร ๑   เพราะเขาใจวา   พระพุทธเจา    และ 
พระสาวกของพระพุทธเจาสรรเสริญ    จึงถือการฉันเฉพาะในบาตร ๑   เพราะ 
อาศัยความมักนอย   สันโดษ   ขัดเกลา   ความเงียบสงัด  และเพราะอาศัยความ 
เปนแหงการฉันเฉพาะในบาตรมีประโยชนดวยความปฏิบัติตามน้ี  จึงถือการฉัน 
เฉพาะในบาตร ๑.    
                                                                  
                             วาดวยองคของภิกษุผูตองถือนิสัย 
           [๙๘๒]  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  จะไมถือนิสัยอยูไมได  คือ  ไมรู 
อุโบสถ  ๑   ไมรูอุโบสถกรรม ๑    ไมรูปาติโมกข  ๑   ไมรูปาติโมกขุทเทศ  ๑ 
มีพรรษาหยอนหา ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๕   ไมตองถือนิสัยอยู   คือ   รูอุโบสถ  ๑   รู 
อุโบสถกรรม ๑  รูปาติโมกข ๑   รูปาติโมกขุทเทศ ๑   มีพรรษาหา   หรือมี 
พรรษาเกินหา ๑  
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           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕   จะไมถือนิสัยอยูไมได  คือ  ไมรู   
ปวารณา ๑  ไมรูปวารณากรรม ๑  ไมรูปาติโมกข ๑   ไมรูปาติโมกขุทเทศ  ๑ 
มีพรรษาหยอนหา ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๕  ไมตองถือนิสัยอยู    คือ   รูปวารณา ๑  รู 
ปวารณากรรม ๑   รูปาติโมกข ๑   รูปาติโมกขุทเทศ ๑   มีพรรษาหา   หรือมี 
พรรษาเกินหา  ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๕   จะไมถือนิสัยอยูไมได  คือ  ไมรู 
อาบัติและมิใชอาบัติ ๑  ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑  ไมรูอาบัติมีสวนเหลือ 
และอาบัติไมมีสวนเหลือ  ๑    ไมรูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑     ม ี
พรรษาหยอนหา ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค ๕  ไมตองถือนิสัยอยู    คือ   รูอาบัติและมิใช 
อาบัติ ๑  รูอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑  รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวน 
เหลือ ๑  รูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑  มีพรรษาหา  หรือมีพรรษา 
เกินหา  ๑ 
           ภิกษุณีประกอบดวยองค ๕  จะไมถือนิสัยอยูไมได  คือ ไมรูอุโบสถ ๑ 
ไมรูอุโบสถกรรม  ๑  ไมรูปาติโมกข  ๑    ไมรูปาติโมกขุทเทศ  ๑    มีพรรษา 
หยอนหา ๑                                                          
           ภิกษุณีประกอบดวยองค ๕  ไมตองถือนิสัยอยู   คือ  รูอุโบสถ  ๑  รู 
อุโบสถกรรม ๑   รูปาติโมกข ๑   รูปาติโมกขุทเทศ ๑    มีพรรษาหา    หรือมี 
พรรษาเกินหา  ๑                                
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           ภิกษุณีประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕  จะไมถือนิสัยอยูไมได  คือ  ไม   
รูปวารณา ๑  ไมรูปวารณากรรม ๑  ไมรูปาติโมกข  ๑  ไมรูปาติโมกขุทเทศ ๑ 
มีพรรษาหยอนหา ๑ 
           ภิกษุณีประกอบดวยองค ๕   ไมตองถือนิสัย   คือ   รูปวารณา ๑   รู 
ปวารณากรรม ๑  รูปาติโมกข ๑   รูปาติโมกขุทเทศ ๑   มีพรรษา ๕   หรือมี 
พรรษาเกินหา  ๑ 
           ภิกษุณีประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕  จะไมถือนิสัยอยูไมได  ศีล  ไม 
รูอาบัติและมิใชอาบัติ  ๑    ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑    ไมรูอาบัติมีสวน 
เหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ  ๑    ไมรูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑ 
มีพรรษาหยอนหา ๑ 
           ภิกษุณีประกอบดวยองค ๕  ไมตองถือนิสัยอยู   คือ  รูอาบัติและมิใช 
อาบัติ  ๑  รูอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑  รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวน 
เหลือ ๑  รูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑  มีพรรษาหา   หรือมีพรรษา 
เกินหา ๑   
 
                              โทษในกรรมไมนาเสื่อมใสเปนตน 
           [๙๘๓]  กรรมที่ไมนาเลื่อมใสมีโทษ  ๕   คือ    ตนเองก็ติเตียนตน ๑ 
ผูรูทั้งหลายใครครวญแลวก็ติเตียน ๑   กิตติศัพทอันทรามยอมขจรไป ๑  หลง- 
ไหลทํากาละ ๑     เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ 
วินิบาต   นรก ๑  
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           กรรมที่นาเลื่อมใสมีคุณ  ๕  คือ   ตนเองก็ไมติเตียนตน  ๑  ผูรูทั้งหลาย    
ใครครวญแลวก็สรรเสรญิ ๑    กิตติศัพทอันดียอมขจรไป  ๑     ไมหลงใหลทํา 
กาละ ๑   เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   ยอมเขาถึงสุคติ   โลกสวรรค ๑ 
           กรรมที่ไมนาเลื่อมใส    มโีทษแมอ่ืนอีก ๕    คือ    ผูที่ยงัไมเลื่อมใส 
ยอมไมเลื่อมใส ๑  คนบางคนพวกที่เลื่อมใสแลว   ยอมเปนอยางอ่ืนไป  ๑  เขา 
ไมเปนอันทําคําสอนของพระศาสดา  ๑    หมูชนมใีนภายหลัง     ยอมถือเปน 
ทิฏฐานุคติ ๑   จิตของเขาไมเลื่อมใส ๑                    
           กรรมที่นาเลื่อมใสมีคุณ ๕  คือ   ผูที่ยังไมเลื่อมใส    ยอมเลื่อมใส ๑ 
ผูที่เลื่อมใสแลวยอมเลื่อมใสยิ่งข้ึนไป  ๑  เขาเปนอันทําคําสอนของพระศาสดา  ๑ 
หมูชนมีในภายหลัง   ยอมถือเปนทิฏฐานุคติ ๑   จิตของเขายอมเลื่อมใส ๑ 
           ภิกษุผูเขาไปสูตระกูลมีโทษ  ๕  คือ ตองอาบัติเพราะไมบอกลาเท่ียวไป 
๑  ตองอาบัติเพราะนั่งในท่ีลับ  ๑ ตองอาบัติเพราะอาสนะกําบัง ๑  แสดงธรรมแก 
มาตุคามดวยวาจาเกิน ๕ -๖ คํา  ตองอาบัติ  ๑   เปนผูมากดวยความดําริในกาม 
อยู  ๑ 
           ภิกษุผูเขาไปสูตระกูล   คลุกคลีอยูในตระกลูเกินเวลา  มโีทษ ๕   คือ 
เห็นมาตุคามเนือง ๆ  ๑   เม่ือมีการเห็นก็มีการเกี่ยวของ  ๑   เมื่อมีการเกี่ยวของ 
ก็ตองคุนเคย ๑   เมื่อมีความคุนเคยก็มีจิตกําหนัด  ๑   เมื่อมีจิตกําหนัด   ก็หวัง 
ขอน้ีได   คือ   เธอจักไมยินดีพระพฤติพรหมจรรย   หรือจักตองอาบัติที่เศรา- 
หมองอยางใดอยางหน่ึง  หรือจักบอกลาสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ  ๑  
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                                   วาดวยพืชและผลไม    
           [๙๘๔]  พืชมี ๕ ชนิด  คือ  พืชเกิดจากเงา  ๑  พืชเกิดจากตน ๑ พืช  
เกิดจากขอ  ๑   พืชเกิดจากยอด ๑   พืชเกิดจากเมล็ด ๑ 
           ผลไมที่ควรบริโภคดวยวิธีอันควรแกสมณะมี ๕ คือ  จ้ีดวยไฟ ๑ กรดี 
ดวยศัสตรา ๑  จิกดวยเลบ็  ๑  ไมมีเมล็ด  ๑ เขาปลอนเมล็ดออกแลวเปนที่หา  ๑. 
 
                                        วาดวยวิสุทธิ  ๕  
           [๙๘๕]  วิสุทธิมี ๕ คือ  ภิกษุแสดงนิทานแลว   นอกน้ันพึงสวดดวย 
สุตบท  นี้เปนวิสุทธิขอท่ี  ๑ 
           แสดงนิทาน   แสดงปาราชิก ๔  แลว    นอกนั้นพึงสวดดวยสุตบท   นี ้
เปนวิสุทธิขอท่ี ๒ 
           แสดงนิทาน   แสดงปาราชิก ๔ แสดงสังฆาทิเสส ๑๓ แลว     นอกน้ัน 
พึงสวดดวยสุตบท  นี้เปนวิสุทธิขอท่ี ๓ 
           แสดงนิทาน    แสดงปาราชิก ๔ แสดงสังฆาทิเสส ๑๓  แสดงอนิยต  ๒ 
แลว   นอกน้ันพึงสวดดวยสุตบท  นี้เปนวิสุทธิขอที่  ๔ 
           สวดโดยพิสดารอยางเดียว   เปนวิสุทธิขอท่ี  ๕ 
           วิสุทธิแมอ่ืนอีก ๕ คือ  สุตตุทเทศ ๑  ปาริสุทธิอุโบสถ ๑  อธิษฐาน 
อุโบสถ ๑  สามัคคีอุโบสถ ๑  ปวารณาเปนที่หา  ๑. 
 
                                วาดวยอานิสงสการทรงวินัยเปนตน  
           [๙๘๖]  การทรงวินัยมีอานิสงส ๕  คือ กองศีลของตนเปนอันคุมครอง 
รักษาดีแลว  ๑   ผูทีถู่กความรังเกียจครอบงํายอมหวนระลึกได  ๑   กลาพูดใน  
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ทามกลางสงฆ ๑   ขมดวยดีซึ่งขาศึกโดยสหธรรม  ๑   เปนผูปฏบิัติเพ่ือความต้ัง   
มั่นแหงพระสัทธรรม ๑                                                            
           การงดปาติโมกขไมเปนธรรม  ม ี๕ 
           การงดปาติโมกขเปนธรรม  มี ๕. 
                                            หมวด ๕  จบ 
 
                                       หัวขอประจาํหมวด  
                             [๙๘๗]  อาบัติ  ๑  กองอาบัติ   ๑  วินีต 
                   วัตถุ ๑  อนันตรยิกรรม  ๑  บุคคล  ๑  อาบัติมี 
                   อันตัดเปนวินัยกรรม  ๑ ตองอาบัติ ๑  ปจจัย ๑ 
                   ไมเขากรรม  ๑  เขากรรม  ๑  กิจควร  ๑  ภิกษ ุ
                   ถูกระแวง  ๑  น้ํามัน  ๑  เปลวมัน  ๑  ความเสื่อม 
                   ๑  ความเจรญิ ๑   ความระงับ  ๑ บุคคลไมควร 
                   อุปสมบท  ๑ ผาบังสุกุลที่ตก ณ  ปาชา  ๑  ผา 
                   บังสุกุลที่โคกัด ๑  การลัก ๑ โจร ๑  สิง่ของ 
                   ไมควรจาย  ๑  สิ่งของไมควรแบง  ๑   อาบัติ   
                   เกิดแตกาย  ๑   เกิดแตกายและวาจา ๑    เปน 
                   เทสนาคามินี  ๑    สงฆ ๑  ปาติโมกขุทเทศ ๑ 
                   ปจจันติมชนบท  ๑  อานิสงสกฐิน  ๑  กรรม  ๑ 
                   อาบัติเปนยาวตติยกา ๑  ปาราชิก  ๑  ถุลลัจจัย 
                   ๑  ทุกกฏ   ๑  ของเปนอกปัปยะ  ๑  ของเปน  
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                   กัปปยะ ๑  สิง่ท่ีใหแลวไมเปนบุญ  ๑  สิ่งท่ี 
                   บรรเทาไดยาก  ๑  การกวาด ๑  การกวาดอยาง   
                   อื่นอีก ๑ ถอยคํา ๑  อาบติั ๑  อธิกรณ  ๑  วัตถุ  ๑ 
                   ญัตติ  ๑  อาบัติและมิใชอาบัติ   ๑  ปาติโมกข 
                   ทั้งสอง  ๑  อาบัติเบาและอาบัติเปนที่แปด  ๑ 
                   จงทราบฝายดําและฝายขาวดังขางตนน้ี   อยู 
                   ปา ๑  ถือเท่ียวบิณฑบาต  ๑ ทรงผาบังสุกุล ๑ 
                   อยูโคนไม   อยูปาชา  ๑  อยูที่แจง ๑    ทรงผา 
                   ๓ ผืน  ๑  ถือเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับแถว  ๑   
                   ถือการน่ัง ๑  ถืออยูในเสนาสนะตามท่ีจัดไว ๑ 
                   ถือนั่งฉัน  ณ  อาสนะแหงเดียว  ๑  ถือการหาม 
                   ภัตรท่ีถวายทีหลัง ๑ ถือฉันขาวในบาตร  ๑ 
                   อุโบสถ ๑ ปวารณา  ๑ อาบัติและมิใชอาบัติ ๑ 
                   บทฝายดําและฝายขวาดังขางตนนี้  สําหรับ 
                   ภิกษุณีก็เหมอืนกัน  กรรมที่ไมนาเลื่อมใส  ๑ 
                   กรรมที่นาเลือ่มใส  ๑   กรรมที่ไมนาเลือ่มใส 
                   และนาเลื่อมใสอื่นอีก ๒ อยาง  ภิกษุเขาไป 
                   สูสกุล  ๑  ภกิษุคลุกคลีอยูเกินเวลา  ๑ พืช  ๑ 
                   ผลไมควรแกสมณะ ๑ วิสทุธิ ๑  วิสุทธแิมอื่น 
                   อีก ๑ อานิสงสการทรงพระวินัย  ๑ งดปาติ-  
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                   โมกขไมเปนธรรม ๑ งดปาติโมกขเปนธรรม ๑.   
                               หมวดหาลวนท่ีกลาวแลวจบ 
                                หัวขอประจําหมวด ๕  จบ 
 
                                            หมวด  ๖ 
                              วาดวยความไมเคารพเปนตน  
           [๙๘๘]  ความไมเคารพมี  ๖  ความเคารพมี  ๖  วินีตวัตถุมี ๖  สามีจิ- 
กรรมมี  ๖  สมุฏฐานอาบัติมี  ๖  อาบัติมีอันตัดเปนวินัยกรรมมี  ๖  ภิกษุตอง 
อาบัติดวยอาการ  ๖  การทรงวินัยมีอานิสงส ๖  สกิขาบทท่ีวาดวยอยางยิ่งมี ๖ ภิกษุ 
อยูปราศจากไตรจีวร ๖ ราตรี  จีวรมี ๖ ชนิด  น้ํายอมมี ๖ ชนิด อาบัติเกิดแต 
กายกับจิตมิใชวาจามี ๖  อาบัติ    เกิดแตวาจากับจิต     มิใชกายมี ๖   อาบัติเกิด 
แตกายวาจาและจิตมี  ๖   กรรมมี  ๖   มูลแหงวิวาทมี  ๖   มลูแหงการโจทมี  ๖ 
สาราณียธรรมี ๖ ผาอาบนํ้าฝนยาว ๖ คืบ พระสุคต  จีวรพระสุคตกวาง ๖ คืบ 
พระสุคต  นิสัยระงับจากพระอาจารยมี  ๖   อนุบญัญัติในการอาบน้ํามี ๖ ภิกษุ 
ถือเอาจีวรที่ทําคางไวแลวหลีกไป   เก็บเอาจีวรที่ทําคางแลวหลีกไป.   
 
                             วาดวยองค  ๖  แหงพระอุปชฌาย 
           [๙๘๙]  ภิกษุประกอบดวยองค ๖  ควรใหอุปสมบท     ควรใหนิสัย 
ควรใหสามเณรอุปฏฐาก  คือ:-  
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           เปนผูประกอบดวยกองศีล  ของพระอเสขะ ๑    
           เปนผูประกอบดวยกองสมาธิ   ของพระอเสขะ ๑   
           เปนผูประกอบดวยกองปญญา  ของพระอเสขะ ๑ 
           เปนผูประกอบดวยกองวิมุตติ  ของพระอเสขะ ๑ 
           เปนผูประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ  ของพระอเสขะ  ๑ 
           เปนผูมีพรรษาสิบ  หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๖  ควรใหอุปสมบท     ควรใหนิสัย 
ควรใหสามเณรอุปฏฐาก  คือ:-  
           เปนผูประกอบดวยกองศีลของพระอเสขะดวยตน  และชักชวนผูอ่ืนใน 
กองศีล  ของพระอเสขะ ๑ 
           เปนผูประกอบดวยกองสมาธิของพระอเสขะดวยตน   และชักชวนผูอ่ืน       
ในกองสมาธิ   ของพระอเสขะ ๑ 
           เปนผูประกอบดวยกองปญญาของพระอเสขะดวยตน  และชักชวนผูอ่ืน 
ในกองปญญา  ของพระอเสขะ ๑ 
           เปนผูประกอบดวยกองวิมุตติของพระอเสขะดวยตน  และชักชวนผูอ่ืน 
ในกองวิมุตติ   ของพระอเสขะ ๑ 
           เปนผูประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะของพระอเสขะดวยตน  และ 
ชักชวนผูอ่ืนในกองวิมุตติญาณทัสสนะ  ของพระอเสขะ  ๑ 
           เปนผูมีพรรษาสิบ  หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๖  ควรใหอุปสมบท     ควรใหนิสัย 
ควรใหสามเณรอุปฏฐาก คือ มีศรัทธา  ๑ มีความละอาย  ๑ มีความเกรงกลัวบาป 
๑ ปรารภความเพียร ๑  มสีติต้ังม่ัน ๑   มีพรรษาสิบ  หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑  
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           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๖  ควรใหอุปสมบท     ควรใหนิสัย   
ควรใหสามเณรอุปฏฐาก คือ ไมมีศีลวิบัติในอธิศีล ๑  ไมมีอาจารวิบัติในอัธยา-  
จาร ๑ ไมมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ  ๑ เปนผูไดยินไดฟงมาก ๑  มีปญญา ๑ มีพรร- 
ษาสิบ  หรือพรรษาเกินสิบ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๖  ควรใหอุปสมบท     ควรใหนิสัย 
ควรใหสามเณรอุปฏฐาก คือ อาจพยาบาลเอง  หรือส่ังใหผูอ่ืนพยาบาลอันเตวา- 
สิกหรือสิทธิวิหาริกผูอาพาธ ๑  อาจระงับเองหรือวานผูอ่ืนใหชวยระงับความ 
กระสันอันเกิดข้ึนแลว ๑  อาจบรรเทาเองหรือวานผูอ่ืนใหชวยบรรเทาความเบ่ือ 
หนายอันเกิดข้ึนโดยธรรม ๑  รูจักอาบัติ ๑  รูจักวธิีออกจากอาบัติ ๑  มีพรรษา 
ไดสิบ  หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๖  ควรใหอุปสมบท     ควรใหนิสัย 
ควรใหสามเณรอุปฏฐาก  คือ  อาจฝกปรืออันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริกในสิกขา 
อันเปนสวนอภิสมาจาร ๑   อาจแนะนําอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริกในสิกขาเปน 
สวนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ๑ อาจแนะนําในธรรมอันยิ่งข้ึนไป ๑ อาจแนะนํา 
ในวินัยอันยิ่งข้ึนไป ๑  อาจเปลื้องทิฏฐิผิดอันเกิดข้ึนแลวโดยธรรม ๑ มีพรรษาได 
สิบ  หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๖    ควรใหอุปสมบท    ควรใหนสิัย 
ควรใหสามเณรอุปฏฐาก   คือ   รูอาบติั  ๑    รูสิ่งมิใชอาบัติ  ๑   รูอาบัติเบา   ๑ 
รูอาบัติหนัก ๑  จําปาติโมกขทั้งสองไดดีโดยพิสดาร  จําแนกดี  สวดคลองแคลว 
วินิจฉัยถูกตองโดยสูตร   โดยอนุพยญัชนะ ๑  มพีรรษาไดสิบ   หรือมีพรรษา 
เกินสิบ ๑.                                    
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                                 วาดวยงดปาติโมกข    
           [๙๙๐]  งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี  ๖  งดปาติโมกขเปนธรรมมี  ๖. 
                                      หมวด  ๖ จบ 
 
                                 หัวขอประจําหมวด  
                                    [๙๙๑]  อคารวะ ๑  คารวะ  ๑  วินีต- 
                   วัตถุ  ๑  สามจีิกรรม  ๑  สมุฏฐานอาบติั  ๑ 
                   สิกขาบทมีการตัดเปนวินัยกรรม ๑  อาการ  ๑  
                   อานิสงส  ๑  สิกขาบทวาดวยอยางย่ิง  ๑ 
                   อยูปราศ  ๖  ราตรี  ๑  จีวร  ๑  น้ํายอม  ๑ 
                   อาบัติเกิดแตกายกับจิต  ๑  วาจากับจิต  ๑ 
                   กายวาจาและจิต  ๑  กรรม  ๑  มูลแหงวิวาท  ๑ 
                   มูลแหงการโจท  ๑  ดานยาว ๑  ดายกวาง  ๑ 
                   นิสัยระงับ  ๑  อนบุัญญัติ ๑  ถือเอาจีวรท่ีทํา 
                   คาง  ๑  เก็บเอาจีวรที่ทําคาง  ๑  อเสขธรรม  ๑ 
                   ชักชวนผูอื่นในอเสขธรรม  ๑  มีศรัทธา  ๑ 
                   อธิศีล  ๑  พยาบาลผูอาพาธ ๑  ฝกปรอืใน 
                   อภิสมาจาร  ๑  รูอาบัติ  ๑  งดปาติโมกขไม 
                   เปนธรรม  ๑  งดปาติโมกขเปนธรรม  ๑. 
                                หัวขอประจําหมวด  ๖  จบ  
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                                            หมวด   ๗       
                                   วาดวยอาบัติเปนตน  
           [๙๙๒]  อาบัติมี ๗  กองอาบัติมี ๗  วินีวัตถุมี ๓   สามีจิกรรมมี ๓  
ทําตามปฏิญญาไมชอบธรรมมี  ๗  ทาํตามปฏิญญาชอบธรรมมี  ๗ กิจ ๗ อยาง 
ภิกษุไปดวยสัตตาหกรณียะ    ไมตองอาบัติ    ทรงวินัยมีอานิสงส ๗ สิกขาบท 
วาดวยอยางยิ่งมี  ๗  เพราะอรุณข้ึนเปนนิสสัคคียมี ๗  สมถะมี ๗  กรรมม ี๗ 
ขาวเปลือกดิบมี ๗  สรางกุฎีดานกวางรวมใน ๗ คืบ  คณะโภชน   อนุบัญญติั 
มี ๗  ภิกษุรบัประเคนเภสัชแลวเก็บไวฉันได  ๗  วันเปนอยางยิ่ง   ภิกษุถือเอา 
จีวรที่ทําเสร็จแลวหลีกไป    เก็บจีวรที่ทําเสร็จแลวหลีกไป    ภิกษุไมเห็นอาบัติ 
ภิกษุเห็นอาบัติ  ภิกษุทําคืนอาบัติ  งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี ๗ งดปาติโมกข 
เปนธรรมมี ๗. 
 
                                  วาดวยองคของพระวินัยธร             
           [๙๙๓]  ภิกษุประกอบดวยองค ๗  เปนพระวินัยธรได  คือรูอาบัติ ๑ 
รูสิ่งมิใชอาบัติ  ๑   รูอาบติัเบา  ๑   รูอาบัติหนัก  ๑   เปนผูมีศีล   สํารวมใน 
ปาติโมกขสังวรถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู   เห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย 
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย  ๑  สําหรบัฌาน  ๔  ฝายกุศลเจตสิก   เปน 
เครื่องอยูสบายในปจจุบัน  เธอเปนผูไดตามความปรารถนา  ไดไมยาก  ไดไม 
ลําบาก ๑  ทาํใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  ไมมีอาสวะเพราะส้ินอาสวะ 
ดวยปญญาอันยิ่ง  ดวยตนเองในปจจุบันนี้แหละเขาถึงอยู  ๑  
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           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๗ เปนพระวินัยธรได   คือรูอาบัติ  ๑   
รูสิ่งมิใชอาบัติ ๑  รูอาบัติเบา ๑  รูอาบติัหนัก  ๑  เปนผูมีสุตะมาก  ทรงจําสละ 
สั่งสมสุตะ   ธรรมเหลาน้ันใดไพเราะในเบ้ืองตน   ไพเราะในทามกลาง  ไพเราะ 
ในที่สุด    ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ    พรอมท้ังพยัญชนะบริสทุธิ์  
บริบูรณสิ้นเชิง   ธรรมเหน็ปานน้ัน     เธอสดับมาก   ทรงไว   สัง่สมดวยวาจา 
เพงดวยใจ  แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ  ๑  สําหรบัฌาน ๔ ฝายกุศลเจตสิกเปน 
เครื่องอยูสบายในปจจุบัน     เธอเปนผูไดตามความปรารถนาไดไมยาก    ไดไม 
ลําบาก ๑    ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ   ไมมีอาสวะเพราะส้ินอาสวะ 
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง   ในปจจุบันนี้แหละ   เขาถึงอยู  ๑         
           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๗ เปนพระวินัยธรได   คือรูอาบัติ ๑ 
รูสิ่งมิใชอาบัติ ๑   รูอาบัติเบา  ๑  รูอาบัติหนัก  ๑  จําปาติโมกขทั้งสองไดโดย 
พิสดาร    จําแนกดี    สวดคลองแคลว    วินิจฉัยถูกตอง    โดยสูตร   โดยอนุ- 
พยัญชนะ ๑   สําหรับฌาน ๔  ฝายกุศลเจตสิก   เปนเครื่องอยูสบายในปจจุบัน 
เธอเปนผูไดตามความปรารถนา    ไดไมยาก    ไดไมลําบาก  ๑    ทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  ไมมีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะ  ดวยปญญาอันยิ่งดวยตน 
เอง   ในปจจุบันนี้แหละเขาถึงอยู  ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๗  เปนพระวินัยธรได   คือรูอาบัติ ๑ 
รูสิ่งนี้ใชอาบัติ  ๑ รูอาบัติเบา ๑  รูอาบติัหนัก ๑  ระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก 
คือ   ระลกึไดหน่ึงชาติบาง   สองชาติบาง  สามชาติบาง  สี่ชาติบาง   หาชาติบาง 
หกชาติบาง   เจ็ดชาติบาง   แปดชาติบาง   เกาชาติบาง   สิบชาติบาง   ยี่สิบชาติ  
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บาง  สามสิบชาติบาง  สี่สิบชาติบาง   หาสิบชาติบาง   รอยชาติบาง   พันชาติ   
บาง   แสนชาติบาง    ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง     ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอัน 
มากบาง  ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง  วาในภพโนน  เรามีชื่ออยางนั้น 
มีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขทุกขอยางนั้น 
มีกําหนดอายุเทาน้ัน  ครั้นจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพโนน   แมในภพน้ัน 
เราก็มีชื่ออยางนั้น   มีโคตรอยางนั้น   มีผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหารอยางนั้น 
เสวยสุขทุกขอยางนั้น  มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน  ครั้นจุติจากภพน้ันแลว   ได 
มาเกิดในภพน้ี   ยอมระลกึถึงชาติกอนไดเปนอันมาก   พรอมทั้งอาการ   พรอม 
ทั้งอุเทศ  ดวยประการฉะน้ี 
           ยอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ  กําลังอุปบติั  เลว  ประณีต มีผิวพรรณดี 
มีผิวพรรณทราม   ไดด ี ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย 
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา      สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต 
วจีทุจริต   มโนทุจริต   ติเตียนพระอริยเจา   เปนมิจฉาทิฏฐิ    ยดึถือการกระทํา 
ดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ  สัตวเหลาน้ันเมื่อตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต  
นรก  สวนสัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสจุริต  ไมติเตียน 
พระอริยเจา  เปนสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ  สัตวเหลาน้ัน 
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ยอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ  กําลัง 
อุปบัติเลวประณีต  มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ 
อันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย    ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม   ดวย 
ประการฉะน้ี  ๑  ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  ไมมีอาสวะ  เพราะสิ้น 
อาสวะดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง  ในปจจุบันนี้แหละ   เขาถึงอยู ๑  
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           พระวินัยธรประกอบดวยองค ๗ ยอมงาม  คือ   รูอาบัติ  ๑   รูสิ่งมิใช   
อาบัติ ๑  รูอาบัติเบา ๑  รูอาบัติหนัก ๑   เปนผูมีศลี . . . สมาทานศึกษาอยูใน 
สิกขาบทท้ังหลาย ๑   สําหรับฌาน  ๔ ฝายกุศลเจตสิก    เปนเครื่องอยูสบายใน 
ปจจุบัน  เธอเปนผูไดตามความปรารถนา  ไดไมยาก  ไดไมลําบาก ๑  ทําให 
แจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ ไมมีอาสวะเพราะส้ินอาสวะ  ดวยปญญาอันยิ่ง 
ดวยตนเอง   ในปจจุบันนี้แหละ   เขาถงึอยู  ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๗  ยอมงาม  คือ  รูอาบัติ  ๑ 
รูสิ่งมิใชอาบัติ ๑  รูอาบัติเบา ๑  รูอาบติัหนัก ๑  เปนผูมีสุตะมาก. . .แทงตลอด 
ดวยดีดวยทิฏฐิ  ๑    สําหรับฌาน  ๔  ฝายกุศลเจตสิก    เปนเครื่องอยูสบายใน 
ปจจุบัน  เธอเปนผูไดตามความปรารถนา  ไดไมยาก  ไดไมลําบาก ๑  ทําให 
แจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  ไมมีอาสวะ  เพราะสิ้นอาสวะ  ดวยปญญาอันยิ่ง 
ดวยตนเอง   ในปจจุบันนี้แหละเขาถึงอยู  ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๗  ยอมงาม   คือ  รูอาบัติ  ๑ 
รูสิ่งมิใชอาบัติ  ๑  รูอาบัติเบา  ๑  รูอาบัติหนัก ๑  จําปาติโมกขทั้งสองไดโดย 
พิสดาร    จําแนกดี    สวดคลองแคลว    วินิจฉัยถูกตอง    โดยสูตร    โดยอนุ- 
พยัญชนะ ๑  สําหรับฌาน ๔    ฝายกุศลเจตสิก   เปนเครื่องอยูสบายในปจจุบัน 
เธอเปนผูไดตามความปรารถนา   ไดไมยาก    ไดไมลําบาก  ๑    ทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ  ไมมีอาสวะเพราะส้ินอาสวะ  ดวยปญญาอันยิ่งดวย 
ตนเอง  ในปจจุบันนี้แหละ   เขาถึงอยู  ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๗  ยอมงาม  คือ  รูอาบัติ  ๑ 
รูสิ่งมิใชอาบัติ ๑  รูอาบัติเบา ๑   รูอาบัติหนัก ๑  ระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก  
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 . . .๑  เล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ   กําลังอุปบัติ   เลว   ประณีต   มีผิวพรรณดี   
มีผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย 
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวเปนไปตามกรรม. . . ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ 
ไมมีอาสวะเพราะส้ินอาสวะ   ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง    ในปจจุบันนี้แหละ 
เขาถึงอยู  ๑. 
                                 วาดวยอสัทธรรมและสัทธรรม  
           [๙๙๔]  อสัทธรรม ๗ คือ  ไมมีศรัทธา ๑  ไมมีความละอาย  ๑ ไมม ี
ความเกรงกลัว  ๑ มีการฟงนอย  ๑  เกียจคราน ๑ หลงลืมสติ ๑ มีปญญาทราม ๑ 
           สัทธรรมมี ๗  คือ  มีศรัทธา ๑  มีความละอาย ๑  มีความเกรงกลัว ๑ 
มีการฟงมาก ๑  ปรารภความเพียร ๑   มีสติต้ังม่ัน  ๑  มีปญญา ๑. 
                                                หมวด  ๗  จบ 
 
                                            หัวขอประจําหมวด  
            [๙๙๕]   อาบัติ ๑  กองอาบัติ  ๑  วินีตวัตถุ  ๑  สามีจิกรรม  ๑   ทํา 
ตามปฏิญญาไมเปนธรรม ๑  ทําตามปฏิญญาเปนธรรม ๑ สัตตาหะ  ไปไมตอง 
อาบัติ ๑  อานิสงส ๑  อยางยิ่ง ๑  อรุณ ๑  สมถะ ๑ กรรม  ๑ ขาวเปลือกดิบ ๑ 
สรางกุฏิดานกวาง  ๑   คณโภชน ๑  เจ็ดวันเปนอยางยิ่ง ๑  ถือเอา ๑  เก็บไป ๑ 
ไมเห็นอาบัติ ๑   เห็นอาบัติ  ๑  ทําคืนอาบัติ  ๑  งดปาติโมกขไมเปนธรรม  ๑ 
งดปาติโมกขเปนธรรม ๑  วินัยธร ๔ อยาง ๑ ภิกษุงาม ๔ อยาง  ๑  อสัทธรรม  
๗ อยาง ๑   สัทธรรม ๗ อยาง ๑   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวแลวแล. 
                                        หัวขอประจําหมวด  ๗  จบ  
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                                         หมวด   ๘    
                              วาดวยอานิสงสเปนตน 
           [๙๙๖]  ภิกษุเห็นอานิสงส  ๘   ไมพึงยกภิกษุนั้นฐานไมเห็นอาบัติ 
ภิกษุเห็นอานิสงส ๘ พึงแสดงอาบัตินั้น    เพราะความเชื่อแมตอผูอ่ืน    อาบัติ 
สังฆาทิเสสเปนยาวตติยกะมี ๘ ประจบตระกูลดวยอาการ  ๘  จีวรบังเกิดมีมาติกา 
๘  กฐินเดาะมีมาติกา ๘   น้ําปานะมี ๘ ชนิด   พระเทวทัตต   มีจิตอันอสัท- 
ธรรม ๘ อยางครอบงําย่ํายี  จึงไปสูอบาย   ตกนรก  ชั่วกัป ชวยไมได  โลกธรรม 
มี ๘  ครุธรรมมี ๘  อาบัติปาฏิเทสนียะมี  ๘  มุสาวาทมีองค ๘  องคอุโบสถมี 
๘   องคแหงความเปนทูตมี ๘   วัตรแหงเดียรถียมี ๘   อัจฉริยะอัพภูตธรรมใน 
มหาสมุทรมี  ๘  อัจฉริยะอัพภูตธรรมในพระธรรมวินัยนี้มี  ๘  ภัตตาหารท่ีไม 
เปนเดนมี  ๘   ภัตตาหารที่เปนเดนมี  ๘   เภสัชเปนนิสสัคคิยะเมื่อรุงอรุณท่ี ๘ 
ปาราชิกมี ๘   ภิกษุณียังวัตถุที่ ๘   ใหบริบูรณสงฆพึงนาสนะเสีย   ภิกษุณียัง 
วัตถุที่ ๘  ใหบริบูรณ  แมแสดงอาบัติแลว  ก็ไมเปนอันแสดง  อุปสมบทมีวาจา 
๘  พึงลุกรับภิกษุณี ๘ พวก  พึงใหอาสนะแกภิกษุณี ๘ พวก  อุบายสิกาขอพร 
๘  ภิกษุประกอบดายองค ๘   สงฆพึงสมมติใหเปนผูสั่งสอนภิกษุณี   การทรง 
วินัยมีอานิสงส ๘ สิกขาบทท่ีวาดวยอยางยิ่งมี  ๘  ภิกษุผูถูกลงตัสสปาปยสิกากรรม 
พึงประพฤติชอบในกรรม ๘  งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี ๘ งดปาติโมกขเปน 
ธรรมมี ๘. 
                                            หมวด  ๘  จบ  
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                                    หวัขอประจําหมวด    
           [๙๙๗]  ไมยกภิกษุนั้น ๑   เชื่อผูอ่ืน ๑   อาบัติสังฆาทิเสสเปนยาวต- 
ติยกะ  ๑  ประจบ ๑  มาติกา ๑  กฐินเดาะ ๑  น้ําปานะ ๑  อสัทธรรมครอบงํา ๑ 
โลกธรรม ๑  ครุธรรม  ๑   อาบัติปาฏิเทสนียะ  ๑   มุสาวาท  ๑   อุโบสถ ๑ 
องคแหงทูต  ๑  ติตถิยวัตร ๑  มหาสมุทร ๑  อัพภูตธรรมในพระธรรนวินัย ๑ 
โภชนะไมเปนเดน ๑   โภชนะเปนเดน ๑   เภสัชเปนนิสสัคคีย ๑   ปาราชิก ๑ 
วัตถุที่แปด ๑   ไมแสดง ๑  อุปสมบท ๑  ลกุรับ ๑  ใหอาสนะ ๑  พร  ๑  ให 
โอวาท ๑   อานิสงส  ๑   อยางยิ่ง ๑   ประพฤติในธรรมแปด ๑    งดปาติโมกข 
ไมเปนธรรม ๑   งดปาติโมกขเปนธรรม ๑    พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศ 
หมวดแปดไวดีแลวแล. 
                                หัวขอประจําหมวด  ๘  จบ 
 
                                              หมวด  ๙ 
                                  วาดวยอาฆาตวัตถุเปนตน  
           [๙๙๘]  อาฆาตวัตถุมี  ๙  อุบายกําจัดอาฆาตมี ๙  วินีตวัตถุมี  ๙ 
อาบัติสังฆาทิเสสเปนปฐมาปตติกะมี  ๙  สงฆแตกกันเพราะภิกษุ  ๙  รูป  โภชนะ 
อันประณีตมี  ๙  เปนทุกกฏเพราะมังสะ  ๙  ชนิด ปาติโมกขุทเทศมี ๙ สิกขาบท 
ที่วาดวยอยางยิ่งมี  ๙  ธรรมมีตัณหาเปนมูลมี  ๙ มานะมี  ๙  จีวรที่ควรอธิษฐาน 
มี ๙  จีวรไมควรวิกัปมี ๙   จีวรพระสุคตยาว ๙ คืบ  การใหไมเปนธรรมมี  ๙ 
การรับไมเปนธรรมมี ๙  บริโภคไมเปนธรรมมี ๙  การใหเปนธรรมมี ๓  การ  
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รับเปนธรรมมี ๓  บริโภคเปนธรรมมี ๓   สัญญัติไมเปนธรรมมี ๙   สัญญัติ   
เปนธรรมมี  ๙ กรรมไมเปนธรรมหมวด ๙ มี ๒ หมวด กรรมเปนธรรมหมวด 
๙ มี ๒ หมวด  งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี ๙  งดปาติโมกขเปนธรรมมี ๙. 
                                       หมวด ๙  จบ 
 
                                  หัวขอประจําหมวด  
           [๙๙๙]  อาฆาตวัตถุ  ๑  อุบายกําจัด  ๑ วินีตวัตถุ  ๑ อาบติัเปนปฐมา- 
ปตติกะ  ๑  สงฆแตกกัน ๑  โภชนะประณีต  ๑  มงัสะ ๑ อุเทศ ๑  อยางยิ่ง ๑ 
ตัณหา ๑  มานะ ๑  อธิษฐาน  ๑   วิกับ ๑  คืบ   ๑  ให   ๑  รับ   ๑  บรโิภค ๑ 
ใหรับ   และบริโภคที่เปนธรรมอยางละสาม  ๑  สญัญัติที่ไมเปนธรรม  ๑  ที่เปน 
ธรรม ๑   หมวด ๙  สองหมวดสองอยาง ๑  งดปาติโมกขเปนธรรม ๑  ไมเปน 
ธรรม ๑. 
                                หัวขอประจําหมวด  ๙  จบ 
 
                                              หมวด  ๑๐ 
                                วาดวยอาฆาตวัตถุเปนตน 
           [๑,๐๐๐] อาฆาตวัตถุมี  ๑๐   อุบายกําจัดอาฆาตวัตถุมี ๑๐  วินีตวัตถุ 
มี ๑๐   มิจฉาทิฏฐินีวัตถุ  ๑๐    สัมมาทิฏฐิมีวัตถุ  ๑๐    อันตคาหิกทิฏฐิมี ๑๐ 
มิจฉัตตมี  ๑๐  สัมมัตตะมี  ๑๐  อกุศลกรรมบถม ี ๑๐  กุศลกรรมบถมี  ๑๐  จับ 
สลากไมเปนธรรมมี   ๑๐    จับสลากเปนธรรมมี  ๑๐    สามเณรมีสิกขาบท ๑๐ 
สามเณรประกอบดวยองค ๑๐  พึงใหสึกเสีย.  
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                              วาดวยองคของพระวินัยธร    
           [๑,๐๐๑]  พระวินัยธรประกอบดวยองค  ๑๐ นับวาเปนผูเขลา   คือไม  
กําหนดท่ีสุดถอยคําของตน  ๑  ไมกําหนดท่ีสุดถอยคําของผูอ่ืน  ๑  ไมกําหนด 
ที่สุดถอยคําของตน  และไมกําหนดที่สุดถอยคําของผูอ่ืนแลวปรับอาบัติ ๑ ปรับ 
อาบัติโดยไมเปนธรรม  ๑    ปรับอาบติัไมตามปฏิญญา ๑   ไมรูอาบัติ ๑  ไมรู 
มูลของอาบัติ ๑  ไมรูเหตุเกิดของอาบัติ ๑  ไมรูความดับของอาบัติ  ๑  ไมรูขอ 
ปฏิบัติใหถึงความดับแหงอาบัติ  ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองค   ๑๐  นับวาเปนผูฉลาด คือ กําหนดท่ีสุด 
ถอยคําของตน ๑   กําหนดท่ีสุดถอยคําของผูอ่ืน ๑   กําหนดท่ีสดุถอยคําของตน 
และกําหนดท่ีสุดถอยคําของผูอ่ืนแลวปรับอาบัติ  ๑     ปรับอาบัติตามธรรม  ๑ 
ปรับอาบัติตามปฏิญญา ๑  รูอาบัติ  ๑   รูมูลของอาบัติ  ๑  รูเหตุเกิดของอาบัติ ๑ 
รูความดับของอาบัติ   ๑   รูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงอาบัติ ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๑๐ นับวา เปนผูเขลา คือ ไม 
รูอธิกรณ ๑   ไมรูมูลของอธิกรณ ๑   ไมรูเหตุเกิดของอธิกรณ ๑   ไมรูความ 
ดับของอธิกรณ ๑    ไมรูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงอธิกรณ ๑    ไมรูวัตถ ุ ๑ 
ไมรูเหตุเปนเคามูล ๑  ไมรูบัญญัติ  ๑  ไมรูอนุบัญญัติ ๑ ไมรูทางแหงถอยคํา 
อันเขอนุสนธิกันได  ๑                                   
           พระวินัยธรประกอบดวยองค ๑๐   นับวาเปนผูฉลาด คือ รูอธิกรณ ๑  
รูมูลของอธิกรณ ๑  รูเหตุเกิดของอธิกรณ ๑  รูความดับของอธิกรณ ๑  รูขอ 
ปฏิบัติใหถึงความดับแหงอธิกรณ  ๑ รูวัตถุ  ๑  รูเหตุเปนเคามูล  ๑  รูบัญญติั  ๑ 
รูบัญญัติ ๑  รูทางแหงถอยคําอันเขาอนุสนธิกันได  ๑  
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           พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๑๐  นับวาเปนผูเขลา คือ ไม    
รูญัตติ ๑ ไมรูการต้ังญัตติ ๑  ไมฉลาดในเบื้องตน  ๑ ไมฉลาดในเบื้องปลาย ๑ 
ไมรูกาล ๑   ไมรูอาบัติและมิใชอาบัติ  ๑   ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ 
ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ  ๑ ไมรูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติ 
ไมชั่วหยาบ ๑  ไมยึดถือ  ไมใสใจ ไมใครครวญถอยคําท่ีสืบตอจากอาจารย ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองค ๑๐  นับวาเปนผูฉลาด  คือ   รูญัตติ  ๑    
รูการต้ังญัตติ  ๑  ฉลาดในเบื้องตน  ๑  ฉลาดในเบื้องปลาย  ๑  รูกาล ๑  รูอาบัติ 
และมิใชอาบัติ  ๑   รูอาบติัเบาและอาบัติหนัก ๑   รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติ 
ไมมีสวนเหลือ ๑  ผูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ  ๑  เปนผูยึดถือ  ใสใจ 
ใครครวญถอยคําท่ีสืบตอจากอาจารย ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๑.   นับวาเปนผูเขลา  คือ  ไม 
รูอาบัติและมิใชอาบัติ  ๑    ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก  ๑    ไมรูอาบัติมีสวน 
เหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ  ๑    ไมรูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ  ๑ 
จําปาติโมกขทั้งสองไมไดโดยพิสดาร   จําแนกไมดี  สวดไมคลองแคลว  วินิจฉัย 
ไมถูกตอง  โดยสูตร  โดยอนุพยัญชนะ ๑   ไมรูอาบัติและมิใชอาบัติ ๑   ไมรู 
อาบัติเบาและอาบัติหนัก   ๑   ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ  ๑ 
ไมรูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ  ๑   ไมฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ ๑ 
           พระวินัยธรประกอบดวยองค ๑๐  นับวาเปนผูฉลาด คือ   รูอาบัติและ 
มิใชอาบัติ ๑   รูอาบัติเบาและอาบัติหนัก  ๑   รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมี 
สวนเหลือ ๑   รูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑   จําปาติโมกขทั้งสองได 
โดยพิสดาร   จําแนกดี    สวดคลองแคลว    วินิจฉัยถูกตอง    โดยสูตร   โดย  
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อนุพยัญชนะ ๑   รูอาบัติและมิใชอาบัติ ๑    รูอาบติัเบาและอาบัติหนัก ๑   รู   
อาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ  ๑   รูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่ว- 
หยาบ ๑  ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ ๑.             
 
                                    วาดวยอุพพหิกาเปนตน  
           [๑,๐๐๒]  ภิกษุประกอบดวยองค  ๑.   สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา 
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกพระสาวกท้ังหลาย   เพราะอาศัยอํานาจประ- 
โยชน ๑๐  การเขาไปสูภายในพระราชฐานมีโทษ  ๑๐  ทานวัตถุมี  ๑๐  รัตนะมี 
๑๐  ภิกษุสงฆมีวรรค  ๑๐   คณะสงฆมีวรรค ๑๐  พึงใหอุปสมบท  ผาบังสุกุลมี 
๑๐     จีวรสําหรับใชสอยมี  ๑๐     ทรงอดิเรกจีวรมี  ๑๐   วันเปนอยางยิ่ง  น้ําสุกกะ 
มี ๑๐   สตรมีี  ๑๐   ภรรยามี ๑๐  ภิกษุในพระนครเวสาลีแสดงวัตถุ   ๑๐  บุคคล 
ไมควรไหวมี  ๑๐      เรือ่งสําหรับดามี  ๑๐     กลาวคําสอเสียดดวยอาการ   ๑๐ 
เสนาสนะมี ๑๐   ขอพร  ๑๐  งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี  ๑๐  งดปาติโมกขเปน 
ธรรมมี ๑๐  ยาคูมีอานิสงส  ๑๐   อกัปปยมังสะมี ๑๐   สิกขาบทวาดวยอยางยิ่งมี 
๑๐  ภิกษุมีพรรษา ๑๐  ฉลาดสามารถ   ควรใหบรรพชา  อุปสมบท  ควรให 
นิสัย  ควรใหสามเณรอุปฏฐาก  ภิกษุณีมีพรรษา  ๑๐  ฉลาดสามารถ   ควรให 
บรรพชาอุปสมบท  ควรใหนิสัย  ควรใหสามเณรีอุปฏฐาก  ภิกษุณีมีพรรษา  ๑๐ 
ฉลาดสามารถ  พึงยินดีการสมมติใหบวช   ภิกษุณีมีพรรษา ๑๐   ควรใหสิกขา 
แกสตรีคฤหัสถ. 
                                               หมวด  ๑๐  จบ  
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                                  หัวขอประจําหมวด   
           [๑,๐๐๓]  อาฆาตวัตถุ ๑   อุบายกําจัด  ๑  วินตีวัตถุ  ๑  มิจฉาทิฏฐิ  ๑  
สัมมาทิฏฐิ  ๑  อันตคาหิกทิฏฐิ  ๑  มจิฉัตตะ ๑ สัมมัตตะ  ๑  อกุศลกรรมบถ ๑ 
กุศลธรรมบถ ๑  จับสลากเปนธรรม  ๑   จับสลากไมเปนธรรม ๑   สามเณร ๑ 
นาสนะ ๑  ถอยคํา ๑  อธิกรณ ๑   ญัตติ ๑   อาบัติเบาอีก ๑   อาบัติหนัก ๑ 
จงรูฝายดํา  ฝายขาว  เหลาน้ีไว  อุพพาหิกา  ๑  สกิขาบท  ๑ ภายในพระราชฐาน ๑ 
ทานวัตถุ  ๑ รัตนะ ๑  คณะสงฆทสวรรค ๑   คณะสงฆทสวรรคใหอุปสมบท ๑ 
ผาบังสุกุล ๑  จีวรสําหรับใชสอย ๑   สบิวัน ๑  น้ําสุกกะ ๑  สตร ี ๑  ภรรยา ๑ 
วัตถุสิบ  ๑   คนไมควรไหว ๑   เรื่องสําหรับดา ๑   คําสอเสียด  ๑  เสนาสนะ ๑ 
พร ๑ งดปาติโมกขไมเปนธรรม  ๑  งดปาติโมกขเปนธรรม   ๑  ยาคู  ๑  มังสะ ๑ 
อยางยิ่ง ๑    ภิกษุ ๑    ภิกษุณี ๑    ใหบวช ๑    สตรีคฤหัสถ ๑    หมวดสิบ 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงประกาศไวถูกตองแลวแล. 
                                  หัวขอประจําหมวด  ๑๐  จบ 
 
                                                หมวด   ๑๑ 
                                        วาดวยบุคคลเปนตน  
           [๑,๐๐๔]  บุคคล ๑๑ จําพวก ที่เปนอนุปสัมบัน ไมควรใหอุปสมบท 
ที่เปนอุปสัมบัน    ควรใหสึกเสีย  รองเทาไมควรมี ๑๑ ชนิด   บาตรไมสมควร 
มี ๑๑ ชนิด   จีวรไมสมควรมี ๑๑ ชนดิ   สิกขาบทเปนยาวตติยกะมี  ๑๑   พึง 
ถามอันตรายิกธรรม ๑๑   ของภิกษุณี    จีวรควรอธิษฐานมี ๑๑   จีวรไมควร  
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วิกัปมี ๑๑  จีวรเปนนิสสัคคียเม่ือรุงอรุณท่ี  ๑๑  ลกูดุมที่สมควรมี  ๑๑  ลูกถวิน   
ที่สมควรมี  ๑๑   แผนดินไมควรมี ๑๑  แผนดินที่สมควรมี  ๑๑   การระงับนิสัย 
มี ๑๑ บุคคลไมควรไหว  ๑๑  สิกขาบทท่ีวาดวยอยางยิ่งมี ๑๑  ขอพร ๑๑  โทษ 
แหงสีมามี ๑๑    บุคคลผูดาบริภาษตองไดรับโทษ  ๑๑   อยาง   เมื่อเมตตาเจ- 
โตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแตแรก    ใหเจริญแลว   ทําใหมากแลว   ทําใหดุจยาน 
ที่เทียมดีแลว ทําใหเปนที่ต้ังพระพฤติสงสมเนือง ๆ  ปรารภสมํ่าเสมอดีแลว  พึง 
หวังอานิสงส ๑๑ อยาง  คือ  หลับเปนสุข  ๑  ต่ืนเปนสุข ๑ ไมฝนราย  ๑  เปน 
ที่รักของพวกมนุษย   ๑   เปนที่รักของพวกอมนุษย ๑  เทพยดารักษา  ๑ ไฟก็ดี 
ยาพิษก็ดี    ศสัตราก็ดี    ไมตองบุคคลน้ัน  ๑  จิตต้ังมั่นไดรวดเร็ว  ๑   สีหนา 
ผุดผอง ๑  ไมหลงทํากาละ ๑   เมื่อยังไมบรรลุคุณวิเศษท่ียิ่งข้ึนไปยอมเกิดใน 
พรหมโลก ๑   เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแตแรกใหเจริญแลว   ทํา 
ใหมากแลว    ทําใหเปนดุจยานท่ีเทียมดีแลว    ทําใหเปนที่ต้ัง   ประพฤติสั่งสม 
เนือง ๆ   ปรารภสม่ําเสมอดีแลว    พึงหวังอานิสงส ๑๑   นี้แล. 
                                            หมวด ๑๑ จบ 
 
                                       หัวขอประจาํหมวด  
           [๑,๐๐๕]   ใหสึก ๑   รองเทา  ๑    บาตร ๑   จีวร ๑   สิกขาบทเปน 
ยาวตติยกะ ๑  พึงถาม ๑  อธิษฐาน ๑ วิกัป ๑  อรุณ ๑ ลกูดุม ๑  ลูกถวิน ๑ 
แผนดินไมควร  ๑   แผนดินควร  ๑  นิสัย  ๑  บุคคลไมควรไหว ๑  อยางยิ่ง ๑ 
พร ๑  โทษ  สีมา ๑  ดา ๑   เมตตา  ๑  จัดเปนหมวด ๑๑. 
                                            เอกุตตริกะ  จบ 
                                          1  
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                                  หัวขอลําดับหมวด    
           [๑,๐๐๖]  หมวดย่ิงกวาหนึ่งไมมีมลทิน   คือ    หมวด  ๑    หมวด ๒ 
หมวด  ๓   หมวด  ๔   หมวด  ๕   หมวด ๖  หมวด ๗   หมวด ๘  หมวด ๙ 
หมวด ๑๐   และหมวด ๑๑   อันพระพุทธเจาผูมหาวีระ  มีธรรมอันปรากฏแลว 
ผูคงที่   ทรงแสดงแลว    เพ่ือความเกื้อกูล   แกสรรพสัตวแล. 
                              หัวขอลําดับหมวด  ๑๑  จบ 
 
                                    เอกุตตริก  วัณณนา  
           วินิจฉัยในเอกุตตริกนัย  มีคําวา   อาปตฺติกรา  ธมฺมา  ชานิตพฺพา 
เปนอาทิ  พึงทราบดังนี้:- 
 
                                      [พรรณนาหมวด ๑]  
           อาปตติสมุฏฐาน ๖  ชื่อกรรมกออาบัติ.  จริงอยู  บุคคลยอมตองอาบัติ 
ดวยอํานาจแหงธรรมเหลาน้ัน   เพราะเหตุนั้น  ธรรมเหลาน้ัน   ทานจึงกลาววา 
กออาบัติ. 
           สมถะ ๗  ชื่อธรรมกออาบัติ. 
           สองบทวา  อาปตฺติ    ชานิตพฺพา   ไดแก  พึงรูจักอาบัติที่ทานกลาว 
ไวในสิกขาบทและวิภังคนั้น ๆ.  
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           บทวา  อนาปตฺติ ไดแก พึงรูจักอนาบัติที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว   
โดยนัยเปนตนวา  ภิกษุ  ไมเปนอาบัติ   แกภิกษุผูไมยินดีอยู. 
           บทวา   ลหุกา  ไดแก  พึงรูจักอาบัติ  ๕  อยาง  โดยความหมดจดดวย 
วินัยกรรมที่เบา. 
           บทวา   ครุกา  ไดแก   พึงรูจักอาบัติสังฆาทิเสส   โดยความหมดจด 
โดยวินัยกรรมที่หนัก     และพึงรูจักอาบัติปาราชิก     โดยความเปนอาบัติที่ไม 
สามารถ  เพ่ือนอมเขาไปสูความเปนอนาบัติ   โดยอาการไร ๆ. 
           บทวา   สาวเสสา  ไดแก   พึงรูจักอาบัติที่เหลือ   เวนปาราชิกเสีย.  
           บทวา  อนวเสสา  ไดแก  อาบัติปาราชิก. 
           อาบัติ ๒ กอง  หยาบราย.  อาบัติที่เหลือ  ไมหยาบราย. 
           อาบัติที่ยังทําคืนได ๒ หมวด    เชนกับอาบติัที่มีสวนเหลือ  ๒  หมวด 
อาบัติที่เปนเทสนาคามินี ๒ หมวด  รวมเขากับอาบัติเบา ๒ หมวด. 
           อาบัติทั้ง ๗ กอง  ชื่อวา  ธรรมทําอันตราย.  อาบัติที่ภิกษุแกลงละเมิด 
ยอมทําอันตรายแกสวรรคและนิพพาน  เพราะฉะน้ัน  อาบัติที่ภิกษุแกลงละเมิด 
จึงชื่อวาทําอันตราย. 
           สวนอาบัติที่มีโทษตามพระบัญญัติ   อันภิกษุผูไมรูอยูละเมิดแลวหาทํา 
อันตรายแกสวรรคและนิพพานไม  เพราะฉะนั้น อาบัติที่มีโทษตามพระบัญญัติ 
จึงชื่อวาไมตํ่าอันตราย.                      
           ทางแหงสวรรคและนิพพาน    อันอันตรายิกาบัติไมหามแลว     แมแก 
ภิกษุผูตองอันตรายิกาบัติแลว     แสดงอาบัติที่เปนเทสนาคามินีเสีย     ออกจาก 
อาบัติที่เปนวุฏฐานคามินีเสียแลวถึงความบริสุทธ์ิ  และผูต้ังอยูในภูมิของสามเณร 
ฉะน้ีแล.                                       
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           อาบัติที่มีโทษทางโลก   ชื่อวา  อาบัติที่ทรงบัญญัติพรอมทั้งโทษ.    
           อาบัติที่มีโทษตามพระบัญญัติ   ชื่อวา  อาบัติที่ทรงบัญญัติไมมีโทษ. 
           ภิกษุทําอยูจึงตองอาบัติใด  อาบัตินั้น    ชื่อวาเกิดเพราะกระทําเหมือน 
อาบัติปาราชิก. 
           ภิกษุยังไมทําอยู   จึงตองอาบัติใด   อาบัตินั้น   ซึ่งวาเกิดเพราะไมทํา 
เหมือนอาบัติที่ตองเพราะไมอธิษฐานจีวร. 
           ภิกษุทําอยูดวย  ไมทําอยูดวย   ยอมตองอาบัติใด   อาบติันั้น    ชื่อวา 
เกิดเพราะทําและไมทํา   เหมือนอาบัติในกุฏการสิกขาบท. 
           อาบัติที่ตองที่แรก  ชื่อวาปุพพาบัติ.   อาบัติที่ภิกขุผูอยูปริวาสเปนตน 
ตองในภายหลัง   ชื่อวาอปราบัติ.                                            
           อันตราบัติแหงวิธีเครื่องหมดจด  อันสงฆใหในอาบัติเดิม  ชื่อวา 
อันตราบัติแหงปุพพาบัติทั้งหลาย. 
           อันตรายบัติแหงวิธีเครื่องหมดจด    กลาวคืออัคฆสโมธาน  ชื่อวาอัน- 
ตราบัติแหงอปราบัติ. 
           สวนในกุรุนทีแกวา  อาบัติที่ตองกอน   ชื่อปุพพาบัติ   อาบัติที่ตองใน 
เวลาท่ีควรแกมานัตต   ชือ่อปราบัติ   อาบัติที่ตองในปริวาส   ชือ่อันตราบัติแหง 
ปุพพาบัติ    อาบัติที่ตองในขณะประพฤติมานัตต   ชื่ออันตราบัติแหงอปราบัติ. 
แมคํานี้    กถ็กูโดยปริยายอันหน่ึง.                  
           อาบัติใด   อันภิกษุทําความทอดธุระแสดงเสีย    ดวยต้ังใจวา    เราจัก 
ไมตองอีก.    อาบัตินั้น  ชือ่วาอันภิกษุแสดงแลว   นับเขาในจํานวน   (อาบติัที่ 
แสดงแลว).  
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           อาบัติใด   อันภิกษุไมทําความทอดธุระ   แสดงเสียดวยจิตท่ียังมีความ     
อุกอาจ  ไมบริสุทธิ์ทีเดียว  อาบัตินั้น  ชื่อวาอันภิกษุแสดงแลว   ไมนับเขาใน 
จํานวน. 
           จริงอยู  อาบัตินี้แมแสดงแลว  ก็ไมนับเขาในจํานวนอาบัติที่แสดงแลว. 
ในวัตถุที่  ๘    ยอมเปนเฉพาะปาราชิก  แกภิกษุณี. 
           ใน ๙ บท  มีบทที่วา  ปฺตฺติ  ชานิตพฺพา  เปนอาทิ  พึงทราบ 
วินิจฉัย   ตามนัยที่กลาวแลวในขอถามถึงปฐมปาราชิกนั่นแล. 
           อาบัติหนัก  ที่ทรงบัญญัติเพราะโทษล่ํา  ชื่อวาอาบัติมีโทษล่ํา 
           อาบัติเบา  ชื่อวาอาบัติมีโทษไมล่ํา. 
           อาบัติของพระสุธัมมัตเถระ      และอาบัติที่ตองเพราะแกลงทําคํารับท่ี  
เปนธรรมใหคลาดเคลื่อน   ชื่อวาอาบัติเนื่องโดยตรงกับคฤหัสถ. 
           อาบัติทั้งหลายท่ีเหลือ   ชื่อวาอาบัติไมเนื่องโดยทรงกับคฤหัสถ. 
           อาบัติที่นับวาเปนอนันตริยกรรม  ๕  ชื่อวาอาบัติเที่ยง.  อาบัติที่เหลือ 
ชื่อวาอาบัติไมเที่ยง. 
           ภิกษุผูเปนตนบัญญัติ  มีพระสทุินนเถระเปนตน ชื่อวาภิกษุผูทําทีแรก. 
ภิกษุผูกอนอนุบัญญัติ  มพีระมักกฏีสมณะเปนอาทิ  ชื่อวาภิกษุ ผูไมไดทําทีแรก. 
           ภิกษุใด  ตองอาบัติในบางคราวบางครั้ง  ภิกษุนั้น   ชื่อวาผูตองอาบัติ 
ไมเปนนิตย.                                               
           ภิกษุใด  ตองเปนนิตย   ภิกษุนั้น  ชื่อวาตองอาบัติเนือง ๆ. 
           ภิกษุใด    ฟองภิกษุอ่ืนดวยวัตถุหรืออาบัติ    ภิกษุนั้น    ชื่อวาโจทก. 
ฝายภิกษุใด   ถกูฟองอยางนั้น   ภิกษุนี้  ชื่อวาจําเลย.  
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           ภิกษุผูไมต้ังอยูในธรรม ๑๕ ประการ    ฟองดวยวัตถุไมจริง    ชื่อวา    
ผูฟองไมเปนธรรม.  ภิกษุผูจําเลยถูกโจทกนั้นฟองอยางนั้น    ชือ่วา   ผูถูกฟอง 
ไมเปนธรรม. 
           โจทกและจําเลยท่ีเปนธรรม   พึงทราบโดยปริยายอันแผกกัน. 
           บุคคลผูประกอบดวยธรรมท้ังหลาย  อันเที่ยงโดยความเปนธรรมผิดก็ดี 
อันเที่ยงโดยความเปนธรรมชอบก็ดี   ชื่อวาผูเท่ียง. 
           บุคคลผูแผกไป  ชื่อวาผูไมเที่ยง.  
           พระสาวกท้ังหลาย  ชื่อวาผูพอเพื่อตองอาบัติ.  พระพุทธเจาและพระ 
ปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย   ชื่อวาผูไมพอเพื่อตองอาบัติ. 
           บุคคลท่ีถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม  ชื่อวาผูถูกสงฆยกวัตร. 
           บุคคลท่ีถูกสงฆลงกรรม  ๔    อยางที่เหลือ     มีตัชชนียกรรมเปนตน 
ชื่อวาผูไมถูกสงฆยกวัตร. 
           จริงอยู    ภิกษุที่ถกูสงฆลงตัชชนียกรรมเปนตนนี้    ไมยังอุโบสถหรือ 
ปวารณาหรือธรรมบริโภค  หรืออามิสบริโภคใหกําเริบ. 
           เฉพาะบุคคลท่ีพระผูมีพระภาคเจาใหฉิบหายเสียดวยลิงคนาสนาทัณฑ- 
กัมมนาสนาและสังวาสนาสนา   อยางนี้วา   สงฆพึงยิ่งเมตติยาภิกษุณีใหฉิบหาย 
บุคคลผูประทุษรายพึงใหฉิบหาย     สมณุทเทสชื่อกัณฏกะ    สงฆพึงใหฉิบหาย 
ดังน้ี  ชื่อวาผูถูกนาสนา  บุคคลท้ังปวงท่ีเหลือ  ชื่อวาผูไมถูกนาสนา. 
           ธรรมท่ีเปนที่อยูรวมกัน มีอุโบสถเปนอาทิ  กับบุคคลใดมีอยู บุคคลน้ี 
ชื่อวาผูมีสังวาสเสมอกัน.   บุคคลนอกนั้น   ชื่อวาผูมีสังวาสตางกัน.   
           บุคคลผูมีสังวาสตางกันนั้น   มี  ๒ พวก  คือกัมมนานาสังวาสพวกหน่ึง 
ลัทธินานาสังวาสพวกหน่ึง.  
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           สองบทวา  ปน  ชานิตพฺพ    มีความวา พึงทราบการงดปาฏิโมกข   
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยนัยเปนตนวา  ภิกษุทั้งหลาย  การงดปาฏิโมกข  
ไมเปนธรรมอยางหน่ึง  ฉะนี้แล. 
                                          พรรณนาหมวด  ๑  
 
                                        [พรรณนาหมวด ๒] 
           วินิจฉัยในหมวด  ๒ พึงทราบดังนี้:-  
           อาบัติเปนสจิตตกะ   เปนสัญญาวิโมกข  อาบัติเปนอจิตตกะ  เปนโน- 
สัญญาวิโมกข. 
           อาบัติเพราะอวดอุตริมนุสธรรมท่ีจริง       ชื่อวาอาบัติของภิกษุผูได 
สมาบัติ.                                                                           
           อาบัติเพราะอวดอุตริมนุสธรรมท่ีไมจริง       ชื่อวาอาบัติของภิกษุผู 
ไมไดสมาบัติ. 
           อาบัติในปทโสธัมมสิกขาบทเปนตน    ชื่อวาอาบัติเนื่องโดยเฉพาะดวย 
สัทธรรม. 
           อาบัติเพราะทุฏุลลวาจา   ชื่อวาอาบัติเนื่องโดยเฉพาะดวยอสัทธรรม. 
           อาบัติเพราะบริโภคบริขารท่ีไมควรอยางนี้   คือ  เพราะไมเสียสละวัตถุ 
เปนนิสสัคคียกอนบริโภค  เพราะตากบาตรและจีวรไวนาน  เพราะไมซักจีวรที่ 
โสมม   เพราะไมระบมบาตรท่ีสนิมจับ  ชื่อวา  อาบัติเนื่องโดยเฉพาะดวยบริขาร 
ของตน.  
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           อาบัติที่พึงตอง   ในเพราะไปเสียดวยไมบอกส่ังการท่ีวางบริขารมีเตียง   
และต่ังเปนอาทิของสงฆ   ไวกลางแจงเปนตน     ชือ่วา    อาบัติเนื่องโดยเฉพาะ 
ดวยบริขารของผูอ่ืน. 
           อาบัติที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยนัยเปนตนวา  เปนอาบัติแกภิกษุ 
ผูมีหลังออน    ผูมีองคชาตยาว    ผูหนีบองคชาตดวยขา    ชื่อวาอาบัติเนื่องโดย 
เฉพาะดวยบุคคลคือตนเอง. 
           อาบัติที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส   ในเพราะเมถุนธรรม   กายสังสัคคะ 
และใหประหารเปนอาทิ  ชื่อวาอาบัติเนื่องโดยตรงดวยบุคคลอ่ืน. 
           ภิกษุเมื่อพูดจริงวา  หลอนมีหงอน  ยอมตองอาบัติหนัก.  เมื่อพูดเท็จ 
ยอมตองอาบัติเบา   โดยพระบาลีวา   เปนปาจิตตีย  ในเพราะสัมปชานมุสาวาท. 
           เมื่อพูดเท็จ    เพราะอวดอุตริมนุสธรรมที่ไมมีจริง    ตองอาบัติหนัก   
เมื่อพูดจริง   เพราะอวดอุตริมนุสธรรมท่ีมีจริง   ตองอาบัติเบา. 
           ภิกษุเมื่อน่ังอยู  ณ สวนขางหน่ึง   ภายในสีมา   ดวยต้ังใจวา  เราจักทํา 
สังฆกรรมเปนพวก  ชื่อวาอยูบนแผนดิน  ตอง   (อาบัติ). 
           ก็ถาวา   เธอพึงต้ังอยูในอากาศแมเพียงองคุลีเดียว  ไมพึงตอง;  เพราะ 
ฉะนั้น  ทานจึงกลาววา   อยูในอากาศ   ไมตอง. 
           เมื่อภิกษุเมื่อน่ังทับ  ซึ่งเตียงหรือต่ัง  อันมีเทาเสียบในตัวบนรานสูง 
ซึ่งวาอยูในอากาศ  ตอง   (อาบัติ).                                                       
           ก็ถาวา   เธอพึงต้ังเตียงและต่ังนั้นบนภาคพ้ืนแลวจึงนอน  ไมพึงตอง; 
เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา  อยูบนภาคพ้ืน  ไมตอง.  
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           ภิกษุผูเตรียมจะไป   เมื่อไมยังคมิยวัตรใหเต็มไปเสีย   ชื่อวาออกไปอยู   
ตอง  (อาบัติ)  เขาไปอยู   ไมตอง.  
           ภิกษุอาคันตุกะ  ไมยังอาคันตุกวัตรใหเต็ม   กางรมสวมรองเทาเขาไป 
อยู   ชื่อวาเขาไปอยู   ตอง   (อาบัติ)   ออกไปอยู   ไมตอง. 
           ภิกษุณี   เมื่อถือเอาการชําระใหสะอาดดวยน้ํา  ลึกเกินไป  ชื่อวาถือเอา 
อยู   ตอง  (อาบัติ). 
           ฝายภิกษุ   เมื่อไมถือเอาสีสําหรับทําใหเศราหมอง  บริโภคจีวร  ชื่อวา 
ไมถือเอาอยู   ตอง   (อาบัติ). 
           เมื่อสมาทานวัตรของเดียรถีย  มีมูควัตรเปนตน  ชื่อวาสมาทานอยู 
(อาบัติ). 
           ฝายภิกษุผูอยูปริวาสเปนตนก็ดี    ผูถูกสงฆลงตัชชนียกรรมเปนตนก็ดี 
เมื่อไมสมาทานวัตรของตน  ชื่อวาไมสมาทานอยู  ตอง   (อาบัติ).       
           คําท่ีวา  มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมสมาทานอยู   ยอมตอง  ดังนี้ทานกลาว 
หมายเอาภิกษุเหลาน้ัน. 
           ภิกษุผูเย็บจีวรของภิกษุณีผูมิใชญาติก็ดี  ผูทําเวชกรรม ภัณฑาคาริก- 
กรรมและจิตรกรรมก็ดี  ชือ่วาท่ีทําอยู   ตอง   (อาบัติ)   ผูไมทําอุปชฌายวัตร 
เปนตน   ชื่อวาไมทําอยู   ตอง  (อาบัติ). 
           ภิกษุผูใหจีวรแกภิกษุณีผูมิใชญาติ   ชื่อวาใหอยู   ตอง  (อาบัติ).  เมือ่ 
ไมใหบริขารมีจีวรเปนตน    แกสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก  ชื่อวาไมใหอยู  ตอง 
(อาบัติ). 
           เมื่อถือเอาจีวรของภิกษุณีผูมิใชญาติ  ชื่อวารบัอยู  ตอง  (อาบัติ).  
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           เมื่อไมถือเอาซ่ึงโอวาท    โดยพระบาลีวา    ภิกษุทั้งหลาย    โอวาทอัน   
ภิกษุณีไมพึงรับไมได  ดังน้ี   ชื่อวาไมรับอยู   ตอง   (อาบัติ). 
           เมื่อไมเสียสละนิสสัคคิยวัตถุกอนบริโภค   ชื่อวาตอง   (อาบัติ)  เพราะ 
บริโภค.                           
           เมื่อยังวาระผลัดสังฆาฏิซึ่งมี ๕ วัน   ใหกาวลวงไป ชื่อวาตอง (อาบัติ) 
เพราะไมบริโภค. 
           ชื่อวายอมตอง  (อาบัติ)   ในราตรีเปนที่นอนในเรือนรวมกัน.   เมื่อ 
ไมปดประตู   เรนอยู   ชื่อวาตองในกลางวัน  ไมตองในกลางคืน. 
           เมื่อตองอาบัติที่ตรัสไว   เพราะกาวลวง ๑ ราตรี  ๖ ราตรี  ๗ วัน   ๑๐ 
วันและเดือนหนึ่ง   ชื่อวาตองเพราะอรุณข้ึน. 
           เมื่อหามขาวแลวฉัน  ชื่อวาตอง  ไมใชเพราะอรุณข้ึน. 
           เมื่อตัดอยูซึ่งภูตคามและองคชาต   ชื่อวาตัดอยูจึงตอง. 
           เมื่อไมปลงผมและไมตัดเล็บ   ชื่อวาไมตัดอยูจึงตอง. 
           เมื่อปดอาบัติไว  ชื่อวาปดอยูจึงตอง.  และชือ่วาไมปกปดอยูตองอาบัติ 
นี้    (ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส)  วา  อันภิกษุพึงปกปดดวยหญาหรือใบไมแลว 
จึงไป  ฝายภิกษุผูเปลือย  อยาพึงไปเลย   ภิกษุใดไป   ภิกษุนั้นตองทุกกฏ. 
           เมื่อทรงไว   ซึ่งผาคากรองเปนตน   ชื่อวาทรงไว   จึงตอง. 
           ชื่อวาไมทรงไวจึงตองอาบัตินี้  (ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส)  วา  ภิกษุ 
บาตรน้ี    เธอพึงทรงไวจนกวาจะแตก. 
           ขอวา  อตฺตนา  วา   อตฺตาน  นานาสวาสก  กโรติ  มีความวา         
เมื่อสงฆ ๒ ฝายนั่งในสีมาเดียวกัน   ภิกษุนั่งในฝายหน่ึง  ถือเอาลัทธิของอีกฝาย  
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หน่ึง    ชื่อวาตนเองทําตนเองใหเปนนานาสังวาสก    ของภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน   
ในฝายที่ตนน่ังน้ัน.  ตนนั่งแลวในสํานักของภิกษุเหลาใด  แมเปนคณปูรกะของ 
ภิกษุณีเหลานั้น    ซึ่งวายอมยังกรรมใหกําเริบ   เพราะตนไมมาเขาหัตถบาสของ 
อีกฝายหน่ึง. 
           แมในสมานสังวาสกก็มีนัยเหมือนกัน.  จริงอยู  ภิกษุนั้น  ชอบใจลทัธิ 
ของพวกใด    ยอมเปนสมานสังวาสกของพวกนั้น    เปนนานาสังวาสกของอีก 
พวกหน่ึง. 
           ขอวา  สตฺต   อาปตฺติโย   สตฺต    อาปตฺติกฺขนฺธา   มีความวา 
หมวด ๒   (แหงอาบัติ)  อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงดวยอํานาจแหงชื่อวา 
มี ๒ ชื่อเทาน้ัน   อยางนี้    คือ   ชื่อวาอาบัติ   เพราะเปนวีติกกมะที่จะพึงตอง 
ชื่อวากอง   เพราะอรรถวาเปนที่อยู.                                                       
           วินิจฉัยในคําวา  กมฺเมน  วา  สลากคาเหน    นี ้  พึงทราบ 
ดังน้ี:- 
           อุทเทสและกรรมเปนอันเดียวกัน.    โวหารอนุสาวนาและการจับสลาก 
เปนอันเดียวกัน.   โวหารอนุสาวนาและการจับสลาก  เปนบุพภาค.  กรรมและ 
อุทเทสเปนสําคัญ. 
           บุคคลผูมีอายุหยอน ๒๐ ป  ชือ่วาผูมีกาลบกพรอง. บุคคลผูมีบรรพชา 
โทษตางโดยชนิดมีผูมีมือดวนเปนตน  ชื่อวาผูมีอวัยวะบกพรอง. 
           บัณเฑาะก   สัตวดิรัจฉาน   และอุภโตพยัญชนก   ชื่อวาผูมีวัตถุวิบัติ. 
           อภัพบุคคล ๘    ที่ยังเหลือ    มีผูลักสังวาสเปนตน    ชื่อวาผูมีความ 
กระทําเสียหาย.  
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           ผูมีกรรมอันตนทําเสีย  ชื่อวาผูมีความกระทําเสียหาย.  อธิบายวา  ผูถึง    
ฐานแหงอภัพบุคคล   เพราะกรรมของตนท่ีทําเองในอัตภาพนี้ทีเดียว. 
           ผูมีบาตรจีวรไมครบ  ชื่อวาผูไมบริบูรณ.  บคุคลไมขออุปสมบทชื่อวา 
บุคคลไมขอ. 
           สองบทวา  อลชชฺิสฺส  จ  พาลสฺส  จ  มีความวา ภิกษุอลัชชีแม 
หากวาเปนผูทรงพระไตรปฎก  ภิกษุพาล   แมหากวา  เปนผูมีพรรษา  ๖๐  อัน 
ภิกษุไมพึงอาศัยอยูทั้ง ๒. 
          วินิจฉัยในคําวา  พาลสฺส  จ  อลชฺชิสฺส  จ  ยาจติ  นี้    พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
           นิสัยอันบุคคลผูใหนิสัย   พึงให   แมดวยส่ังบังคับวา   เธอจงถือนิสัย 
ในสํานักภิกษุผูโง.   แตพึงใหแกภิกษุลัชชีผูขออยูแท. 
           บทวา   สาติสาร มีความวา เมื่อประพฤติลวงวัตถุใด  ยอมตองอาบัติ 
วัตถุนั้น   ชื่อวาเปนไปกับดวยโทษ. 
           การคัดคาน ดวยกายวิการ มีหัตถวิการเปนอาทิ  ชื่อวาคัดคานดวยกาย. 
           ขอวา  กาเยน  วา   ปฏิชานาติ   ไดแก   ปฏิญญาดวยกายวิการมี 
หัตถวิการเปนตน. 
           การลางผลาญ   ชือ่วาการเขาไปทําราย. 
           การลางผลาญสิกขา   ชื่อวาการเขาไปทํารายสิกขา. 
           การลางผลาญเครื่องบริโภค   ชื่อวาการเขาไปทํารายโภคะ. 
           ใน ๒ อยางนั้น    พึงทราบการลางผลาญสิกขาของภิกษุผูไมศึกษาสิกขา 
๓. พึงทราบการลางผลาญโภคะ  ของภิกษุผูใชสอยเครื่องบริโภคของสงฆ  หรือ 
ของบุคคลเสียหายไป.  
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           ขอวา   เทวฺ   เวนยิกา  ไดแก   อรรถ ๒ อยางสําเร็จในวินัย.    
           ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ  ดวยอํานาจวัตถุที่ควรและไมควร 
ในวินัยปฎกท้ังส้ิน    ชื่อวาขอบัญญัติ.    ที่ชื่อวาอนุโลมบัญญติั    พึงเห็นใน 
มหาปเทส ๔. 
           การผลาญปจจัยเสีย  ชื่อวารื้อสะพาน.   อธบิายวา   ภิกษุพึงทํากรรม 
อันไมควรดวยจิตใด   การที่ไมยังจิตแมนั้นใหเกิดข้ึน   ชื่อวาการรื้อสะพานเสีย. 
           การกระทําโดยประมาณ   คือโดยพอเหมาะ   อธิบายวา   ความต้ังอยูใน 
ความพอเหมาะ  ชื่อวาความเปนผูกระทําพอประมาณ. 
           ขอวา  กาเยน  อาปชฺชติ   มีความวา  ตองอาบัติที่เกิดทางกายทวาร 
ดวยกาย.   ตองอาบัติที่เกิดทางวจีทวาร   ดวยวาจา. 
           ขอวา  กาเยน  วฏุาติ  มีความวา   แมเวนการแสดงในติณวัตถารก- 
สมถะเสีย   ชื่อวายอมออกดวยกายเทานั้น.    แตเมื่อแสดงแลวออก    ชื่อวายอม 
ออกดวยวาจา.                                                                       
           บริโภคดวยการกลืนกิน   ชื่อวาบริโภคภายใน.   การทาศรีษะเปนอาทิ 
ชื่อวาบริโภคภายนอก. 
           ขอวา  อนาคต  ภาร  วหติ  มีความวา  ภิกษุผูมีไดเปนเถระแตนํา 
ภาระมีถือพัดและเชิญแสดงธรรมเปนอาทิ    ที่พระเถระทั้งหลายจะพึงนํา    คือ 
เริ่มความเพียรที่จะรับภาระนั้น. 
           ขอวา  อาคต  ภาร  น  วทติ  มีความวา  ภิกษุผูเปนเถระ  แตไม 
ทํากิจของพระเถระ.    อธิบายวา   ใหเสื่อมเสียกิจท้ังปวงมีอาทิอยางนี้วา    ภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุผูเปนเถระแสดงธรรมเองบาง,  อนุญาตใหภิกษุผู  
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เถระเชิญภิกษุอ่ืนบาง   ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตปาฏิโมกขใหเปนกิจมีพระเถระ   
เปนใหญ. 
           ขอวา  น  กุกฺกุจฺจายิตพฺพ  กุกฺกจฺุจายติ   มีความวา   ประพฤติ 
รังเกียจ   ทําส่ิงท่ีไมนารังเกียจ. 
           ขอวา   กุกฺกุจฺจายิตพฺพ  น   กุกกฺุจฺจายติ    มคีวามวา   ภิกษุไม 
พระพฤติรังเกียจทําส่ิงท่ีนารังเกียจ.     อธิบายวา    อาสวะทั้งหลายของภิกษุ  ๒ 
พวกน่ัน  ยอมเพ่ิมพูนทั้งกลางวันและกลางคืน.                
           เนื้อความแมในหมวด  ๒  อันเปนลําดับไป    พึงทราบดวยอํานาจแหง 
เนื้อความ   ที่ตรงกันขามกับที่กลาวแลว. 
           บทที่เหลือ    นับวามีเนื้อความชัดทั้งน้ัน    เพราะมีนัยดังกลาวแลวใน 
บทนั้น ๆ. 
                                    พรรณนาหมวด  ๒  จบ 
 
                                       [พรรณนาหมวด  ๓] 
           วินิจฉัยในหมวด ๓ พึงทราบดังนี้:- 
           หลายบทวา อตฺถาปตฺติ  ติฏนฺเต  ภควติ  อาปชฺชติ  มีความวา 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังทรงอยู   ภิกษุจึงตองอาบัติใด   อาบติันั้นมีอยู.    มีนัย 
เหมือนกันทุกบท.                                                          
           บรรดาอาบัติเหลานั้น   เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังทรงอยู  ภิกษุจึงตอง 
อาบัติ  เพราะโลหิตุปบาท.  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว  ภิกษุจึงตอง 
ยังทรงอยูไมตองอาบัติ     เพราะรองเรียกพระเถระดวยวาทะวา   อาวุโส   เปน  
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ปจจัย   เพราะพระบาลีวา   อานนท   ก็บัดนี้แล   ภิกษุทั้งหลาย    ยอมรองเรียก   
กันและกัน    ดวยวาทะวา   อาวุโส   โดยเวลาที่เราลวงไปเสีย   ทานท้ังหลายไม 
พึงรองเรียกกันและกันอยางนั้น,    อานนท    ภิกษุผูเถระอันภิกษุผูใหม    พึง 
รองเรียกดวยวาทะวา  ภทนฺเต  หรือวา  อายสฺมา  ดังน้ี. 
           เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังทรงอยูก็ตาม    ปรนิิพพานแลวก็ตาม    เวน 
อาบัติ ๒ เหลาน้ีเสีย  ภิกษุยอมตออาบัติที่เหลือ. 
           เมื่อหามเสียแลว   ฉันของเค้ียวของฉันที่ไมเปนเดน   ชื่อวาตองอาบัติ 
ในกาล   หาตองในวิกาลไม.   แตยอมตองอาบัติเพราะวิกาลโภชนในวิกาล   หา 
ตองในกาลไม.   ยอมตองอาบัติที่เหลือ   ทั้งในกาลและวิกาล. 
           ในเวลากลางคืน  ยอมตองอาบัติเพราะนอนในเรือนรวมกัน,   ในเวลา 
กลางวัน     ยอมตองอาบัติเพราะไมปดประตูเรนอยู.     ยอมตองอาบัติที่เหลือ 
ทั้งกลางคืนและกลางวัน. 
           ภิกษุผูพาล    ไมฉลาด    เมื่อใหบริษัทอุปฏฐาก    ดวยคิดวา    เรามี 
พรรษา ๑๐  เรามีพรรษาเกิน ๑๐  ผูมพีรรษาครบ  ๑๐ ยอมตอง   ผูมีพรรษา 
หยอน  ๑๐  ไมตอง. 
           ภิกษุใหมหรือปูนกลาง    เมื่อใหบริษัทอุปฏฐาก  ดวยคิดวา   เราเปน 
บัณฑิต  เราเปนคนฉลาด  ผูมีพรรษาหยอน  ๑๐  ยอมตอง   ผูมีพรรษาครบ  ๑๐ 
ไมตอง. 
           ทั้งภิกษุผูมีพรรษาครบ  ๑๐   ทัง้ภิกษุผูมีพรรษาหยอน  ๑๐ ยอมตอง 
อาบัติที่เหลือ.  
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           ภิกษุผูพาล   ไมฉลาด   เมื่อไมถือนิสัยอยู   ดวยคิดวา   เรามีพรรษา   
ครบ ๕   ผูมีพรรษาครบ  ๕  ยอมตอง.  
           ภิกษุใหมไมถือนิสัยอยู    ดวยคิดวา    เราเปนบัณฑิต    เปนผูฉลาด 
ผูมีพรรษาหยอน  ๕  ยอมตอง.   ทั้งภิกษุผูมีพรรษาครบ ๕  ทั้งภิกษุผูมีพรรษา 
หยอน ๕  ยอมตองอาบัติที่เหลือ. 
           ภิกษุผูมีจิตเปนกุศล    ยอมตองอาบัติเห็นปานน้ี   คือ   บอกธรรมกะ 
อนุปสัมบันโดยบท,  แสดงธรรมแกมาตุคาม. 
           ภิกษุผูมีจิตเปนอกุศล   ยอมตองอาบัติตางโดยชนิด  มปีาราชิก,  สุกก- 
วิสัฏฐิ,  กายสังสัคคะ,  ทุฏุลละ,  อัตตกามปาริจริยา,  ทุฏฐโทสะ,  สังฆเภทะ, 
ปหารทานะ,  ตลสัตติกะ  เปนตน. 
            ผูมีจิตเปนอัพยากฤต   ยอมตองอาบัติ   มีไมแกลงนอนในเรือนรวมกัน 
เปนตน.   พระอรหันตยอมตองอาบัติใด  ภิกษุผูมีจิตเปนอัพยากฤต   ยอมตอง 
อาบัตินั้นทั้งหมด. 
            ภิกษุผูพรอมเพรียงดวยสุขเวทนา  ยอมตองอาบัติตางชนิดมีเมถุนธรรม 
เปนตน. 
            ผูพรอมเพรียงดวยทุกขเวทนา     ยอมตองอาบัติตางชนิดมีทุฏฐโทสะ 
เปนตน. 
            ผูพรอมเพรียงดวยสุขเวทนา   ยอมตองอาบัติใด   ภิกษุผูมีตนมัธยัสถ 
(วางเฉย)  เม่ือตองอาบัตินั้นแล   ชื่อวาผูพรอมเพรียงดวยอทุกขมสุขเวทนาตอง 
(อาบัติ).  
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           ขอวา  ตโย  ปฏิกฺเขปา  มีความวา  ขอหาม ๓ อยาง  ของพระผูมี   
พระภาคพุทธเจา  คือ  ความเปนผูมักมาก  ความเปนผูไมสันโดษในปจจัย ๔ 
ความไมรักษาขอปฏิบัติอันขูดเกลากิเลส,  ธรรม ๓ อยางเหลานี้แล  อันพระผูมี 
พระภาคพุทธเจาทรงหามแลว.  
           สวนธรรม ๓ อยาง     มีความเปนผูมักนอยเปนตน    อันพระผูมีพระ- 
ภาคพุทธเจาทรงอนุญาตแลว.   เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  ธรรม ๓ อยาง 
ทรงอนุญาต. 
           ภิกษุใหบริษัทอุปฏฐาก  ดวยคิดวา  เรามีพรรษาครบ ๑๐  ไมถือนิสัย 
ดวยคิดวา   เรามีพรรษาครบ ๕   ผูโงเขลาตอง   ผูฉลาดไมตอง. 
           ผูมีพรรษาหยอน  ๑๐  คิดวา  เราเปนผูฉลาด   เมื่อใหบริษัทอุปฏฐาก 
เพราะความเปนพหุสุตบุคคล  และผูมีพรรษาหยอน  ๕  ไมถอืนิสัย  ผูฉลาดตอง 
ผูโงเขลาไมตอง. 
           ทั้งผูฉลาด   ทั้งผูโงเขลา   ยอมตองอาบัติที่เหลือ. 
           เมื่อไมเขาพรรษา  ยอมตองในกาฬปกข  ไมตองในชุณหปกข.   เมื่อ 
ไมปวารณาในวันมหาปวารณา    ยอมตองในชุณหปกข    ไมตองในกาฬปกข. 
ยอมตองอาบัติที่เหลือทั้งในกาฬปกขและชุณหปกข. 
           การเขาพรรษา  ยอมสําเร็จในกาฬปกข  ไมสําเร็จในชุณหปกข. 
           ปวารณาในวันมหาปวารณา  ยอมสําเร็จ  ในชุณหปกข   ไมสําเร็จใน 
กาฬปกข.  
           สังฆกิจท่ีทรงอนุญาตที่เหลือ  ยอมสําเร็จท้ังในกาฬปกขและชุณหปกข. 
           ภิกษุนุงผาอาบนํ้าฝนที่วิกัปปเก็บไวในวันปาฏิบทหลัง   แตเพ็ญเดือน 
กัตติกาหลัง  ยอมตองในฤดูเหมันต.       
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           แตในกุรุนที  กลาววา  ไมถอนในวันเพ็ญเดือนกัตติกาหลัง  ยอมตอง   
ในฤดูเหมันต.    คําในอรรถกถากุรุนทีแมนั้นทานกลาวชอบ.    เพราะพระผูมี 
พระภาคเจาไดตรัสไววา   เราอนุญาตใหภิกษุอธิษฐานตลอด  ๔  เดือน    ตอแต 
นั้นไป  อนญุาตใหวิกัปป 
           เมื่อฤดูรอนยังเหลือกวา  ๑  เดอืน   ภิกษุแสวงหา   และเม่ือฤดูรอนยัง 
เหลือกวากึ่งเดือน  ภิกษุทาํนุง   ชื่อวายอมตองอาบัติในคิมหฤดู.        
           เมื่อมีผาอาบน้ําฝน   แตเปลือยกายอาบนํ้าฝน   ชื่อวายอมตองอาบัติใน 
ฤดูฝน. 
           สงฆเมื่อทําปาริสุทธิอุโบสถหรืออธิษฐานอุโบสถ  ยอมตองอาบัติ. 
           คณะเม่ือทําสุตตุทเทสและอธิฏฐานอุโบสถ   ยอมตองอาบัติ. 
           ภิกษุผูเดียว    เม่ือทําสุตตุทเทส    ยอมตองอาบัติ.    แมในปวารณาก็ 
นัยนี้แล. 
           สังฆอุโบสถ   และสังฆปวารณา   ยอมสําเร็จแกสงฆเทาน้ัน. 
           คณะอุโบสถ   และคณะปวารณา   ยอมสําเร็จแกคณะเทาน้ัน. 
           อธิษฐานอุโบสถและอธิษฐานปวารณา   ยอมสําเร็จแกบุคคลเทาน้ัน. 
 
                               [วาดวยการปด  ๓   อยางเปนตน ]                      
           เมื่อกลาวคําวา   ขาพเจาตองปาราชิก  เปนตน    ชื่อวาปดวัตถุ   ไมปด 
อาบัติ.                                    
           เมื่อกลาวคําวา   ขาพเจาไดเสพเมถุนธรรม   เปนตน   ชื่อวาปดอาบัติ 
ไมปดวัตถุ.  
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           ภิกษุใด  ไมบอกวัตถุ  ไมบอกอาบัติ,   ภิกษุนี้    ชื่อวาปดทั้งวัตถุทั้ง   
อาบัติ. 
           ที่ชื่อวาท่ีกําบัง   เพราะปกปดไว. 
           ที่กําบัง  คือเรือนไฟ  ชื่อวา  ชนฺตาฆรปฏิจฺฉาทิ.     แมในที่กําบัง 
นอกน้ี   ก็มนีัยเหมือนกัน. 
           ภิกษุผูปดประตูอยูภายในเรือนไฟ  ควรทําบริกรรม.   แมภิกษุผูแชอยู 
ในนํ้า   ก็ควรทําบริกรรมนั้นเหมือนกัน.   แตไมควรขบเค้ียวหรือฉันในสถาน 
ทั้ง  ๒ 
           ของอันปกปด  คือ  ผา  ควรในที่ทั้งปวง 
           ภิกษุผูปกปด  (กาย)  ดวยของปกปด  คือ  ผานั้นแลว  สมควรทํากิจ 
ทั้งปวง.                   
           บทวา  วหนฺติ   มีความวา  ยอมไป   คือยอมออกไป  ไดแก  ไมได 
ความติเตียนหรือคําคัดคาน.    ดวงจันทร  พนจากเมฆ  หมอก  ควัน   ธุลีและ 
ราหูแลว  เปดเผยดี   ยอมรุงเรือง,  อันสิ่งเหลาน้ันอยางใดอยางหนึ่ง   กําบังแลว 
ยอมไมรุงเรือง.   ควงอาทิตยก็เหมือนกัน.   แมธรรมวินัยที่ภิกษุเปดเผยจําแนก 
แสดงอยูแล   จึงรุงเรือง,    ปกปดไวหารุงเรืองไม. 
 
                            [วาดวยอาบัติที่ผูอาพาธตองเปนตน] 
           ภิกษุผูอาพาธ    เมื่อออกปากขอเภสัชอยางอ่ืน    ในเมื่อจําเปนตองทํา 
ดวยเภสัชอยางอ่ืน  ยอมตอง   (อาบัติ). 
           ผูไมอาพาธ   เมื่อออกปากขอเภสัช  ในเมื่อไมจําเปนตองทําดวยเภสัช 
ยอมตอง.  
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           ภิกษุทั้งอาพาธและไมอาพาธ  ยอมตองอาบัติที่เหลือ.    
           ขอวา  อนฺโต   อาปชฺชติ  โน   พหิ   มีความวา    เมื่อสําเร็จการ 
นอนเขาไปเบียด   (ภิกษุเขาไปกอน)   ยอมตอง. 
           ขอวา  พหิ   อาปชชฺติ  โน  อนฺโต    มีความวา    เมื่อต้ังเตียง 
เปนตนของสงฆไวกลางแจงแลวหลีกไป   ชื่อวายอมตองในภายนอก.   ยอมตอง 
อาบัติที่เหลือทั้งภายในและภายนอก. 
           ขอวา  อนฺโต  สีมาย   มีความวา   ภิกษุอาคันตุกะ   เมื่อไมแสดง 
อาคันตุกวัตร   กางรมสวมรองเทา   เขาสูวิหาร   แตพอเขาอุปจารสีมา    กต็อง. 
           ขอวา  พหิ   สมีาย   มีความวา   ภิกษุเตรียมจะไป   เมื่อไมบําเพ็ญ- 
คมิกวัตร   มีเก็บงําภัณฑะไมเปนตน  หลกีไป  แตพอกาวลวงอุปจารสีมาก็ตอง. 
ยอมตองอาบัติที่เหลือท้ังภายในสีมาและภายนอกสีมา. 
 
                      [วาดวยอาบัติที่ตองในทามกลางสงฆเปนตน]   
           เมื่อภิกษุผูแกกวา   มีอยู   ภิกษุไมไดรับเผดียงกลาวธรรมชื่อวาตองใน 
ทามกลางสงฆ.   ในทามกลางคณะก็ดี    ในสํานักบุคคลก็ดี  กน็ัยนี้แล. 
           ออก  (จากอาบัติ)  ดวยติณวัตถารกสมถะ  ชือ่วาออกดวยกาย. 
           เมื่อภิกษุไมยังกายใหไหว   แสดงดวยวาจา  อาบัติชื่อวาออกดดวยวาจา. 
           เมื่อทํากิริยาทางกายประกอบกับวาจาแสดง     อาบัติชื่อวาออกดดวยกาย 
ดวยวาจา.                                                                                                    
           อาบัติที่เปนทั้งเทสนาคามินีทั้งวุฏฐานคามินี      ยอมออกในทามกลาง 
สงฆ.   แตวา   เพราะอาบัติเปนเทสนาคามินีเทาน้ัน  ยอมออกในทามกลางคณะ 
และบุคคล.  
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                      [วาดวยองคเปนเหตุลงโทษและเพิ่มโทษ]   
           สองบทวา  อาคาฬฺหาย   เจเตยฺย  มีความวา  สงฆพึงต้ังใจเพ่ือความ  
แนนเขา   คือเพ่ือความม่ันคง.  อธิบายวา  สงฆเมื่อปรารถนา   พึงลงอุกเขปนีย- 
กรรม  แกภิกษุผูถูกสงฆลงตัชชนียกรรมเปนตนแลวไมยังวัตรใหเต็ม. 
           ในคําวา   อลชฺช ี จ  โหติ  พาโล  จ  อปกตตฺโต  จ  นี้  ม ี
ความวา   ไมพึงลงโทษดวยเหตุเพียงเทาน้ี   วา   ผูนี้เปนผูโง   ไมรูจักธรรมและ 
อธรรม  หรือวา   ผูนี้มิใชปกตัตต   ไมรูจักอาบัติและมิใชอาบัติ.  พึงลงโทษแก 
ภิกษุผูตองอาบัติ    ซึ่งมีความเปนผูโงเปนมูลและมคีวามเปนไมใชผูปกตัตตเปน 
มูล.  
           ผูตองอาบัติ  ๒ กอง   ชื่อวาผูเสียศีลในอธิศลี. 
           ผูตองอาบัติ  ๕ กอง   ชื่อวาผูเสียอาจาระ. 
           ผูประกอบดวยอันตคาหิกทิฏฐิ   ชื่อวาผูเสียทิฏฐิ. 
           พึงลงโทษแกภิกษุเหลาน้ัน   ผูไมเห็น   ไมทําคืนอาบัติ   และผูไมยอม 
สละทิฏฐิเทานั้น.  
           อนาจารตางโดยชนิดมีเลนการพนันเปนตน      ดวยเครื่องเลนมีสกา ๑  
เปนอาทิ   ชือ่วาเลนทางกาย. 
           อนาจารตางโดยชนิดมีทําเปงมางปากเปนตน   ชื่อวาเลนทางวาจา. 
           อนาจารทางทวารท้ัง ๒   ตางโดยชนิดมีฟอนและขับเปนตน   ชื่อวาเลน  
ทางวาจา. 
๑. ปาสากาทีห,ิ  ปาสก =Throw = ทอดลูกบาท - เลนสกา  
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           อนาจารทวารท้ัง ๒ ตางโดยชนิดมีฟอนและขับเปนตน   ชื่อวาเลนทาง   
กายและทางวาจา. 
           ความกาวลวงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติในกายทวาร  ชื่อวาอนาจารทางกาย 
           ความกาวลวงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติในวจีทวาร  ชื่อวาอนาจารทางวาจา 
           ความกาวลวงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติในทวารทั้ง ๒   ชื่อวาอนาจารทาง 
กายทวารและทางวจีทวาร. 
           สองบทวา  กายิเกน     อุปฆาติเกน    ไดแก    ดวยการไมศึกษา 
สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติในกายทวาร. 
           จริงอยู   ภิกษุใดไมศึกษาสิกขาบทนั้น    ภิกษุนั้นชื่อวาผลาญสิกขาบท 
นั้น.  เพราะเหตุนั้น    การไมศึกษานั้น   ของภิกษุนั้น   ทานจึงกลาววา   การ 
ผลาญเปนไปทางกาย.   แมใน ๒   สกิขาบทท่ีเหลือ   ก็นัยนี้แล. 
           ขอวา  กายิเกน   มจิฺฉาชีเวน   ไดแก   ดวยการรับใชของคฤหัสถ 
มีเดินสงขาวเปนตนก็ดี  ดวยเวชกรรมมีฝาฝเปนตนก็ดี. 
           บทวา  วาจสิเกน    ไดแก    ดวยรับหรือบอกขาว    (ของคฤหัสถ) 
เปนตน.  บทที่ ๓  ทานกลาวดวยอํานาจประกอบบทท้ัง  ๒  เขาดวยกัน. 
           หลายบทวา  อล   ภิกฺขุ   มา   ภณฺฑน   มีความวา   อยาเลยภิกษุ 
เธออยาทําความบาดหมาง  อยาทําความทะเลาะ   อยาทําความแกงแยง  อยากอ 
วิวาท. 
           บทวา  น  โวหริตพฺโพ  ไดแก   ไมพึงวากลาวอะไรเลย. 
           จริงอยู   ภิกษุทั้งหลาย  ยอมไมสําคัญท่ีจะพึงฟงถอยคําของภิกษุเชนน้ัน 
แมวากลาวอยู.                   
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           ขอวา  น  กิสฺมิฺจ ิ ปจิเจกฏาเน   มีความวา  (ภิกษุผูประกอบ   
ดวยองค  ๓   คือเปนอลัชชีเปนตน )    อันสงฆไมพึงต้ังไวในตําแหนงหัวหนา 
ไร ๆ  คือแมตําแหนงเดียว  มีถือพัด   (อนุโมทนา)  เปนตน. 
           สองบทวา  โอกาส  การาเปนตฺสฺส  มีความวา   (ภิกษุผูประกอบ 
ดวยองค ๓  คือเปนอลัชชี  เปนตน )  ซึ่งขอโอกาสอยูอยางนี้วา  ขอทานจงให 
โอกาส    ขาพเจาอยากพูดกะทาน. 
           ขอวา   นาล   โอกาสกมฺม   กาตุ  มีความวา โอกาสอันภิกษุไมพึง 
ทําวา  ทานจักทําอะไร  ?  ดังน้ี . 
           ขอวา  สวจนีย   นาทาตพฺพ  มีความวา  คําใหการ  ไมควรเชื่อถือ 
คือแมถอยคํา   ก็ไมควรฟง  ไมควรไปในท่ีซึ่งเธอประสงคจะเกาะตัวไป. 
           หลายบทวา  ตีหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส  ภิกฺขโุน  วินโย มคีวามวา 
ภิกษุนั้นยอมรูวินัยโด    วินัยนั้นยอมเปนวินัยของเธอ    วินัยนัน้    อันสงฆไม 
พึงถาม. 
           สองบทวา  อนุโยโค   น   ทาตพฺโพ    มีความวา    สงฆไมพึงให 
โอกาสเพ่ือถาม  แกภิกษุพาลน้ัน  ผูถามอยูวา  นี้ควรหรือ ?   เธออันสงฆพึง 
ตอบวา  จงถามภิกษุอ่ืน.  แมภิกษุใด  ยอมถามภิกษุนั้น  ภิกษุนั้น    อันภิกษุ 
ผูบัณฑิตพึงกลาววา  ทานจงถามภิกษุอ่ืน  เพราะเหตุนั้น   ภิกษุพาลน้ัน   อัน 
ภิกษุอ่ืนไมพึงถามเลยทีเดียว  คือคําถามของภิกษุพาลน้ัน อันใคร  ๆ ไมพึงฟง. 
           สองบทวา  วินโย  น  สากจฺฉติพฺโพ  มีความวา  ปญหาวินัยอัน 
ใคร ๆ  ไมพึงสนทนา  คือเรื่องที่ควรหรือไมควร  ก็ไมพึงสนทนา   (กับภิกษุ 
พาลน้ัน).                                
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                         [วาดวยขาวอบาย ๓ พวกเปนตน]    
           สองบทวา  อิทมปฺปหาย    ไดแก    ไมสละลัทธิมีความเปนผูปฏิญ- 
ญาวา  ตนเปนพรหมจารีบุคคลเปนตนนั่น.  
           สองบทวา  สุทฺธ   พฺรหฺมจาร ึ ไดแก  ภิกษุผูขีณาสพ. 
           สองบทวา  ปาตพฺยต   อาปชชฺติ    ไดแก   ถึงความเปนผูตกไปคือ 
การเสพ. 
           แตเพราะพระบาลีวา  อิทมปฺปหาย  บุคคลน้ัน  พึงละความปฏิญญา 
วาตนเปนพรหมจารีบุคคลน้ันเสียแลว  ขอขมาพระขีณาสพเสียวา  ขาพเจากลาว 
เท็จ   ขอทานจงอดโทษแกขาพเจา  แลวสละลัทธิที่วา  โทษในกามท้ังหลายไมมี 
เสีย   ทําการชําระคติใหสะอาด. 
           อกุศลท้ังหลายดวย   รากเหงาท้ังหลาย   ชื่อวาอกุศลมูล   อีกอยางหนึ่ง 
รากเหงาของอกุศลทั้งหลาย   ชื่อวาอกุศลมูล.   แมในกุศลมูล   กน็ัยนี้แล.           
           ความประพฤติชั่วหรือความประพฤติผิดรูป  ชื่อวาทุจริต. 
           ความประพฤติเรียบรอยหรือความพระพฤติที่ดี  ชื่อวาสุจริต. 
           ทุจริต   ที่ทําดวยกายอันเปนทางสําหรับทํา   ชื่อวากายทุจริต. 
           ในบทท้ังปวง   กน็ัยนี้แล.   คําท่ีเหลือ   นับวาชัดเจนแลว  เพราะมีนัย 
ดั่งกลาวแลวในที่นั้น ๆ ฉะน้ีแล. 
                                       พรรณนาหมวด   ๓  จบ 
 
                                           (พรรณนาหมวด ๔) 
                                     [วาดวยประเภทของอาบัติ]  
           วินิจฉัยในหมวด  ๔ พึงทราบดังน้ี:-                            
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            ขอวา  สกวาจาย   อาปชฺชติ  ปรวาจาย  วุฏาติ  มีความวาภิกษุ   
ตองอาบัติตางโดยชนิดมปีทโสธัมมาบัติเปนอาทิ   เนื่องดวยวจีทวาร   ถึงสถาน  
ที่ระงับดวยติณวัตถารกะแลว  ยอมออกดวยกรรมวาจาของภิกษุอ่ืน. 
            ขอวา  ปรวาจาย   อาปชฺชติ   สถวาจาย   วุฏาติ   มีความวา  
ภิกษุตองดวยกรรมวาจาของภิกษุอ่ืน  เพราะไมยอมสละทิฏฐิลามก  เมื่อแสดงใน 
สํานักของบุคคล  ชื่อวาออกดวยวาจาของตน. 
            ขอวา  สกวาจาย    อาปชฺชติ    สกวาจาย   วฏุาติ   มีความวา 
ภิกษุตองอาบัติตางโดยชนิดมีปทโสธัมมาบัติเปนอาทิ     เนื่องดวยวจีทวารดวย 
วาจาของตน   แมเม่ือแสดงแลวออกเสียเอง   ชื่อวาออกดวยวาจาของตน. 
           ขอวา  ปรวาจาย    อาปชฺชติ    ปรวาจาย   วฏุาติ    มีความวา 
ภิกษุตองสังฆาทิเสส   มีสวดสมนุภาสนเพียงครั้งที่ ๓   ดวยกรรมวาจาของผูอ่ืน 
แมเม่ือออก    ชื่อวายอมออกดวยกรรมวาจามีปริวาสกันมวาจาเปนตนของภิกษุ 
อ่ืน. 
           วินิจฉัยในจตุกกะเหลาอ่ืนจากปฐมจตุกกะนั้น  พึงทราบดังนี้:-  
           ภิกษุตองอาบัติที่เปนไปทางกายทวาร    ดวยกาย    เมื่อแสดงเสียชื่อวา 
ออกดวยวาจา. 
           ตองอาบัติที่เปนไปทางวจีทวาร    ดวยวาจา    ชื่อวายอมออกดดวยกาย 
เพราะติณวัตถารกสมถะ. 
           ตองอาบัติที่เปนไปทางกายทวาร   ดวยกาย  ชื่อวายอมออกจากอาบัติที่ 
เปนไปทางกายทวารน้ันแล  ดวยกาย   เพราะติณวัตถารกสมถะ.  
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           ตองอาบัติที่เปนไปทางวจีทวาร   ดวยวาจา   เมื่อแสดงอาบัตินั้นแลเสีย   
ชื่อวาออกดวยวาจา. 
           ภิกษุผูหลับ  ยอมตองอาบัติที่จะพึงตองตามจํานวนแหงขน  เพราะกาย 
ถูกเตียงของสงฆที่ไมลาดดวยเครื่องลาดของตน      และอาบัติที่จะพึงตองเพราะ 
นอนในเรือนรวมกัน.   และเม่ือต่ืนแลวรูวาตนตองแลวแสดงเสีย  ชื่อวาต่ืนแลว 
ออก   แตเมือ่ต่ืนอยู   ตองแลว   นอนในสถานท่ีระงับดวยติณวัตถารกะ  ชือ่วา 
กําลังต่ืนตอง   หลับไป   ออก.   แม  ๒  บทเบ้ืองหลัง   ก็พึงทราบโดยทํานองท่ี 
กลาวแลวน่ันแล.                                                                          
           ภิกษุผูไมมีความต้ังใจ  ชื่อวายอมตองอาบัติที่เปนอจิตตกะ.  เมื่อแสดง 
เสียในภายหลัง   ชื่อวามีความต้ังใจออก. 
           ภิกษุผูมีความต้ังใจ  ชื่อวายอมตองอาบัติที่เปนสจิตตกะ.  เธอนอนอยู 
ในสถานท่ีระงับดวยติณวัตถารกะ    ชื่อวาไมมีความต้ังใจออก.    แม ๒ บทที่ 
เหลือ   ก็พึงทราบโดยทํานองท่ีกลาวแลวน่ันแล. 
           ภิกษุใด   แสดงสภาคาบัติ  ภิกษุนี้ชื่อวาแสดงอาบัติ  อยางใดอยางหน่ึง 
มีปาจิตตียเปนตน   ตองคือทุกกฏ   เพราะการแสดงเปนปจจัย.   จริงอยู   เมื่อแสดง 
อาบัตินั้น   ยอมตองทุกกฏ.   แตเมื่อตองทุกกฏนั้น    ชื่อวายอมออกจากอาบัติ- 
ปาจิตตียเปนตน.    เมื่อออกจากอาบัติมีปาจิตตียเปนตน     ชื่อวายอมตองทุกกฏ 
นั้น.   จตุกกะนี้วา  อตฺถิ  ปปชฺชนฺโต  เทเสติ  ดังนี้  พึงทราบวา ทานกลาว 
หมายเอาประโยคอันหน่ึงเทาน้ัน    ของบุคคลผูหนึ่ง   ดวยประการฉะน้ี.  
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                                [วินิจฉัยในกัมมจตุกกะ]    
           วินิจฉัยในกัมมจตุกกะ  พึงทราบดังนี้:-  
           ภิกษุตองอาบัติเพราะไมยอมสละทิฏฐิลามก  ดวยกรรม,  เมื่อแสดงเสีย 
ชื่อวาออกดวยมิใชกรรม.       
           ตองอาบัติเพราะปลอยสุกกะเปนตน     ดวยมิใชกรรม,    ยอมออกดวย 
กรรม  มีปริวาสเปนอาทิ. 
           ตองอาบัติเพราะสมนุภาสน  ดวยกรรมเทาน้ัน  ยอมออกดวยกรรม. 
           ยอมตองอาบัติที่เหลือ  ดวยมิใชกรรม   ยอมออกดวยมิใชกรรม. 
 
                               [วินิจฉัยในปริกขารจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในปริกขารจตุกกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           บริขารของตนเปนท่ี ๑.  บริขารของสงฆเปนที่ ๒.   บรขิารของเจดีย 
เปนที่ ๓.  บริขารของคฤหัสถเปนที่ ๔.   ก็ถาวา  บริขารของคฤหัสถนั้น  เปน 
ของท่ีเขานํามา   เพ่ือประโยชนแกบาตร  จีวร  นวกรรมและเภสัช.   ภิกษุจะให 
กุญแจ   และใหบริขารน้ันอยูขางในก็ควร. 
 
                                   [วินิจฉัยในสัมมุขจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในสัมมุขจตุกกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           ภิกษุตองอาบัติเพราะไมยอมสละทิฏฐิลามก   ตอหนาสงฆแท,    แตใน 
เวลาออกไมมีกิจท่ีสงฆจะตองทํา  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาออกลับหลัง. 
           ตองอาบัติ   เพราะปลอยสุกกะเปนตน  ลับหลัง  ยอมออกตอหนาสงฆ.  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 544 

           ตองอาบัติสมนุภาสนตอหนาสงฆเทาน้ัน  ยอมออกตอหนา.   
           ยอมตองอาบัติที่เหลือตางโดยชนิด   มีสัมปชานมุสาวาทเปนตนลับหลัง 
และออกก็ลบัหลัง. 
           อชานันตจตุกกะ   เหมือนกับอจิตตกจตุกกะ. 
 
                                  [วาดวยเพศกลับ] 
           บทวา  ลิงฺคปาตุภาเวน  มีความวา   เมื่อเกิดเพศกลับแกภิกษุหรือ 
ภิกษุณีผูนอนแลวเทาน้ัน  จึงเปนอาบัติเพราะนอนรวมเรือนกัน. 
           คําวา  ลิงฺคปาตุภาเวน  นี้แล   ทานกลาวเจาะจงอาบัติ   เพราะนอน 
รวมเรือนกันนั้น. 
           ก็อาบัติที่ไมทั่วไป    แกภิกษุและภิกษุณีทั้ง ๒ ฝาย    ยอมออกเพราะ 
ความปรากฏแหงเพศ. 
 
                          [วินิจฉัยในสหปฏิลาภจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในสหปฏิลาภจตุกกะ  พึงทราบดังน้ี:- 
           เพศของภิกษุใด  ยอมเปลี่ยนไป,   ภิกษุนั้น   พรอมกับไดเพศ (ใหม) 
ยอมละเพศบุรุษเดิมเสีย   ดวยอํานาจแหงเพศท่ีเกิดข้ึนกอน   และดวยความเปน 
เพศประเสริฐ  ต้ังอยูในเพศสตรีอันเกิด  ณ ภายหลัง.   กายวิญญัตติและวจีวิญญัตติ 
ซึ่งเปนไปดวยอํานาจแหงจริตของบุรุษและอาการของบุรุษเปนตน   ยอมระงับไป 
บัญญัติที่เปนไปอยางนี้วา   ภิกษุก็ดี   บุรุษก็ดี   ยอมดับไป.    กส็ิกขาบท  ๔๖ 
เหลาใด    อันไมทั่วไปดวยภิกษุณีทั้งหลาย.    ไมเปนอาบัติ     เพราะสิกขาบท 
เหลาน้ันเลย.  
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           ก็วินิจฉัยในจตุกกะที่  ๒  พึงทราบดังนี้:-    
           เพศของภิกษุณีใด   ยอมเปลี่ยนไป,   ภิกษุณีนั้น    ยอมละเพศสตรีที่ 
นับวาเกิดภายหลัง   เพราะเกิดข้ึนภายหลังบาง    เพราะความเปนเพศทรามบาง 
ต้ังอยูในเพศบุรุษ    ที่นับวาเกิดกอน   โดยประการดังกลาวแลว.   วิญญัตติซึ่ง 
แผกจากท่ีกลาวแลว   ยอมระงับไป.   บัญญัติที่เปนไปอยางนี้วา  ภิกษุณี  กด็ี 
สตรี ก็ดี  ยอมดับไป.  สกิขาบท ๑๓๐  เหลาใด   อันไมทั่วไปดวยภิกษุทั้งหลาย, 
ไมเปนอาบัติ   เพราะสิกขาบทเหลาน้ันเลย.                                            
           สองบทวา  จตฺตาโร   สามุกฺกสา  ไดแก   มหาปเทส  ๔.    จริงอยู 
มหาปเทส ๔  นั้น ทานกลาววา สามุกฺกสา  เพราะเปนขอท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรื้อข้ึน   คือยกข้ึนต้ังไวเอง   ในเมื่อยังไมเกิดเรื่องข้ึน. 
           บทวา  ปริโภคา  ไดแก   กลืนของท่ีควรกลืน.               
           สวนนํ้า   เพราะไมเปนกาลิก   ไมไดรับประเคน   ก็ควร. 
           ยาวกาลิกเปนตน  ที่ไมไดรับประเคน  ไมควรกลืน.     
           ยามหาวิกัฏ  ๔ อยาง    เพราะเปนของเฉพาะกาล     ควรกลืนในกาลท่ี 
ตรัสไวอยางไร. 
           สองบทวา  อุปาสโก  สีลวา  ไดแก   ผูครองศีล  ๕  หรอืศีล   ๑๐. 
 
                             [วินิจฉยัในอาคันตุกาทิจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในอาคันตุกาทิจตุกกะ   พึงทราบดังนี้:- 
           ภิกษุผูกางรมสวมรองเทา    คลมุศีรษะเขาสูวิหารและเที่ยวไปในวิหาร 
นั้น  เฉพาะเปนอาคันตุกะจึงตอง  เปนเจาถิ่นไมตอง.  
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           ฝายภิกษุผูไมทําอาวาสิกวัตร   เปนเจาถิ่น   จึงตอง    เปนอาคันตุกะ    
ไมตอง    ทั้ง ๒ พวก  ยอมตองอาบัติที่เปนทางกายทวารและวจีทวารท่ีเหลือ. 
ทั้งอาคันตุกะ   ทั้งเจาถิ่น   ยอมไมตองอาบัติที่ไมทั่วไป   (แกตน).                
           วินิจฉัยแมในคมิยจตุกกะ.  พึงทราบดังน้ี: 
           ภิกษุผูไมยังคมิยวัตรใหเต็มไปเสีย   เปนผูเตรียมจะไป  จึงตอง,   เปน 
เจาถิ่น  ไมตอง. 
           เมื่อไมทําอาวาสิกวัตร   เปนเจาถิ่น   จึงตอง   ผูเตรียมจะไป   ไมตอง. 
ทั้ง ๒ พวก   ยอมตองอาบัติที่เหลือ.    ทั้ง ๒ พวก    ไมตองอาบัติที่ไมทั่วไป 
(แกตน). 
 
                          [วินิจฉัยในวัตถุนานัตตตาทิจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในวัตถุนานัตตตาทิจตุกกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           ความท่ีปาราชิก  ๔   มีวัตถุตาง  ๆ  กันและกันแล     ยอมมี,     ความท่ี 
ปาราชิก ๔ มีอาบัติตางกันและกันหามีไม.    จริงอยู   อาบัติปาราชิกนั้นทั้งหมด 
คงเปนอาบัติปาราชิกเหมือนกัน.   แมในสังฆาทิเสสเปนตน    ก็นัยนี้แล. 
           สวนโยชนาในคําวา  อาปตฺตินานตฺตตา   น  วตฺถุนานตฺตตา  นี้ 
พึงทราบโดยนัยมีอาทิอยางนี้วา    ความเปนตางกันแหงอาบัติแล   ยอมมีอยางนี้ 
คือ    เปนสังฆาทิเสสแกภิกษุ  เปนปาราชิกแกภิกษุณี  เพราะเคลาคลึงกันและกัน 
ดวยกาย    แหงภิกษุและภิกษุณี,    ความเปนตางกันแหงวัตถุหามีไม,     ความ 
เคลาคลึงกันดวยกายแล   เปนวัตถุแหงอาบัติแมทั้ง  ๒, 
           อนึ่ง  เพราะฉันกระเทียม  เปนปาจิตตียแกภิกษุณี  เปนทุกกฏแกภิกษุ.  
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           พึงทราบความท่ีปาราชิก ๔   กบัสังฆาทิเสส ๑๓   มีวัตถุตางกัน   และ   
มีอาบัติตางกัน. 
           พึงทราบความท่ีสังฆาทิเสสเปนตน    กับอนิยตเปนตน    มีวัตถุตางกัน 
และมีอาบัติตางกันอยางนั้น. 
           ความท่ีวัตถุเปนของตางกัน  (และ)  ความที่อาบัติเปนของตางกัน  ไมมี 
แกภิกษุและภิกษุณีผูตองปาราชิก  ๔  ขางตน    พองกัน. 
           ในภิกษุและภิกษุณีผูตองอาบัติตางกันก็ตาม  ในภิกษุและภิกษุณีผูตอง 
อาบัติที่ทั่วไป   (แกกันและกัน)   ที่เหลือก็ตาม   มนีัยเหมือนกัน. 
 
                              [วินิจฉัยในวัตถุสภาคาทิจตุกกะ]  
           วินิจฉัยในวัตถุสภาคาทิจตุกกะ   พึงทราบดังนี้:- 
           เพราะภิกษุกับภิกษุณีเคลาคลึงกันดวยกาย   มีความท่ีวัตถุเปนสภาคกัน 
ไมมีความท่ีอาบัติเปนสภาคกัน. 
           ในปาราชิก   ๔   มคีวามท่ีอาบัติเปนสภาคกัน    ไมมีความท่ีวัตถุเปน 
สภาคกัน.  ในสังฆาทิเสสเปนอาทิ   มีนัยเหมือนกัน. 
           ในปาราชิก  ๔   ของภิกษุและภิกษุณี   มีความที่วัตถุเปนสภาคกันดวย 
มีความท่ีอาบัติเปนสภาคกันดวย.  ในอาบัติที่ทั่วไปทั้งปวงก็นัยนี้. 
           ในอาบัติที่ไมทั่วไป  ความที่วัตถุเปนสภาคกันก็ไมมี  และความที่อาบัติ 
เปนสภาคกันก็ไมมี. 
           ก็ปญหาที่  ๑  ในจตุกกะตน  เปนปญหาที่  ๒  ในจตุกกะน้ี,  และปญหา 
ที่ ๒ ในจตุกกะตนนั้น  เปนปญหาที่  ๑ ในจตุกกะนี้.   ไมมีความทําตางกันใน 
ปญหาที่  ๓ และที่ ๔.  
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                                [วินิจฉัยในอุปชฌายจตุกกะ]    
           วินิจฉัยในอุปชฌายจตุกกะ  พึงทราบดังนี้:-  
           ก็เพราะไมทําวัตรที่อุปชฌายพึงทําแกสัทธิวิหาริก  อุปชฌายตองอาบัติ, 
สัทธิวิหาริกไมตอง. 
           เมื่อไมทําวัตรอันสัทธิวิหาริกพึงทําแกอุปชฌาย     สัทธิวิหาริกยอมตอง      
อาบัติ,  อุปชฌายไมตอง. 
           สัทธวิิหาริกและอุปชฌายทั้ง ๒ ฝาย ยอมตองอาบัติที่เหลือ.  ทั้ง ๒ ฝาย 
ไมตองอาบัติที่ไมทั่วไป.   แมในอาจริยจตุกกะ   กน็ัยนี้แล. 
 
                             [วินิจฉยัในอาทิยันตจตุกกะเปนอาทิ]  
           วินิจฉัยในอาทิยันตจตุกกะ  พึงทราบดังน้ี:-   
           ภิกษุถือเอาทรัพยที่เขาของไมไดใหบาท  ๑    หรือเกินกวาบาทดวยมือ 
ของตน  ตองอาบัติหนัก.   ใชผูอ่ืนดวยสั่งบังคับวา  ทานจงถือเอาทรัพยหยอน 
กวาบาท  ตองอาบัติเบา.   ๓ บทที่เหลอื   พึงทราบโดยนัยนี้. 
           วินิจฉัยในอภิวาทนารหจตุกกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           สําหรับภิกษุณีทั้งหลายกอน  ในโรงฉัน  แมอุปชฌายอยูถัดจากภิกษุณี 
องคที่ ๙ ไป   ก็เปนผูควรอภิวาท   แตไมควรลุกรบั.    และสําหรับภิกษุผูกําลัง 
ฉันคาง  ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงท่ีเปนผูใหญกวา  ยอมเปนผูควรอภิวาท  แตไมควร 
ลุกรับโดยไมแปลกกัน. 
           ภิกษุแมอุปสมบทในวันนั้น   ไปถึงสํานักแลว   เปนผูควรลุกรับ   แต 
ไมควรอภิวาท   ของภิกษุผูอยูปริวาส   แมมีพรรษา ๖๐.                          
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           ในสถานท่ีไมทรงหาม   ภิกษุที่เปนผูใหญ   เปนผูควรอภิวาทและควร   
ลุกรับของภิกษุใหม.  ฝายภิกษุใหม   เปนผูไมควรอภิวาท  ไมควรลุกรับ   ของ 
ภิกษุผูใหญ. 
           บทที่ ๑ แหงอาสนารหจตุกกะ   กับบทที่  ๒ ในจตุกกะกอน   และบท 
ที่ ๒ แหงอาสนารหจตุกกะ กับบทที่ ๑  ในจตุกกะกอน  เหมือนกันโดยใจความ. 
 
                                  [วินิจฉัยในกาลจตุกกะเปนอาทิ]  
           วินิจฉัยในกาลจตุกกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           ภิกษุเมื่อหาม  (โภชนะ)  แลวฉัน  ชื่อวาตองในกาล   ไมตองในวิกาล. 
           เมื่อตองอาบัติเพราะวิกาลโภชน   ชื่อวาตองในวิกาล   ไมตองในกาล. 
           เมื่อตองอาบัติที่เหลือ   ชื่อวาตองท้ังในกาลและในวิกาล.    เมื่อไมตอง 
อาบัติที่ไมทั่วไป  (แกตน)  ชื่อวาไมตองทั้งในกาลทั้งในวิกาล. 
           วินิจฉัยในปฏิคคหิตจตุกกะ  พึงทราบดังน้ี:-   
           อามิสที่รับประเคนกอนภัตกาล  ควรในกาล ไมควรในวิกาล. 
           น้ําปานะ  ควรในวิกาล  ไมควรในกาลในวันรุงข้ึน. 
           สัตตาหกาลิก   ยาวชีวิก   ควรทั้งในกาลและในวิกาล. 
           กาลิก ๓   มียาวกาลิกเปนตน    ที่ลวงกาลของตน ๆ   และอกัปปยมังสะ 
เปนอุคคหิตกและอาหารที่รับประเคน (คาง) ไว  ไมควรท้ังในกาลและในวิกาล. 
           วินิจฉัยในปจจันติมจตุกกะ  พึงทราบดังน้ี:-             
           เมื่อผูกสีมาในทะเล   ชื่อวาตองในปจจันติมชนบท   ไมตองในมัชฌิม 
ชนบท.  
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           เมื่อใหอุปสมบทดวยคณะปญจวรรค  และเมื่อทรงไวซึ่งรองเทา  ๔ ชั้น     
อาบนํ้าเปนนิตยและเครื่องปูลาดหนัง    ชื่อวาตองในมัชฌิมชนบท   ไมตองใน 
ปจจันติมชนบท. 
           แมภิกษุผูกลาวอยูวา  ๔  วัตถนุี้  ไมควรในปจจันติมชนบทนี้   ชื่อวา 
ตองในปจจันติมชนบท. 
           ฝายภิกษุผูกลาวอยูวา ๔  วัตถุนี ้  ควรในมัชฌิมชนบทนี้     ชื่อวาตอง 
ในมัชฌิมชนบท. 
           ภิกษุยอมตองอาบัติที่เหลือ    ในมัชฌิมชนบทและในปจจันติมชนบท 
แมทั้ง  ๒.  ไมตองอาบัติที่ไมทั่วไป  (แกตน)  ในทีไ่หน ๆ. 
           วินิจฉัยในจตุกกะที่ ๒ พึงทราบดังนี้:- 
           วัตถทุั้ง ๔  ประการ  มีอุปสมบทดวยคณะปญจวรรคเปนตน  ควรใน 
ปจจันติมชนบท.                                                                  
           แมการท่ีภิกษุแสดงวา  นี้ควร  ก็ควรในปจจันติมชนบทนั้นเหมือนกัน 
แตไมควรในมัชฌิมชนบท. 
           สวนการท่ีภิกษุแสดงวา  นี้ไมควร   ควรในมัชฌิมชนบท   ไมควรใน 
ปจจันติมชนบท.     วัตถทุี่เหลืออันพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา     ภิกษุ  
ทั้งหลาย  เราอนุญาตเกลือ  ๕  ชนิด  เปนตน,   วัตถุนั้นควรในชนบทท้ัง  ๒. 
สวนวัตถุใด  ทรงหามวา  ไมควร,  วัตถุนั้น ไมควรในชนบทแมทั้ง  ๒. 
 
                                    [วินิจฉัยในอันโตอาทิจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในอันใดอาทิจตุกกะ  พึงทราบดังน้ี:- 
           ภิกษุยอมตองอาบัติเพราะนอนเบียดเปนตน    ในภายใน    ไมตองใน 
ภายนอก.  
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           เมื่อวางเสนาสนะมีเตียงของสงฆเปนตน     ไวกลางแจงแลวหลีกไปเสีย    
ชื่อวาตองในภายนอก    ไมทองในภายใน.    ที่เหลอืชื่อวาตองทั้งภายในและ 
ภายนอก.  อาบัติที่ไมทั่วไป  (แกตน)  ชื่อวาไมตองทั้งภายในทั้งภายนอก. 
           วินิจฉัยในอันโตสีมาทิจตุกกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           ภิกษุอาคันตุกะ  เมื่อไมยังวัตรใหเต็ม  ชื่อวาตองในภายในสีมา. 
           ภิกษุผูเตรียมจะไป  เมื่อไมยังวัตรใหเต็ม  ชื่อวาตองในภายนอกสีมา. 
           ภิกษุยอมตองอาบัติเพราะมุสาวาทเปนตน  ทั้งภายในสีมาและภายนอก 
สีมา.  ยอมไมตองอาบัติที่ไมทั่วไป  (แกตน)  ในทีไ่หน ๆ. 
           วินิจฉัยในคามจตุกกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           ภิกษุยอมตองอาบัติที่ทรงตั้งไวควรศึกษา   อันเนื่องเฉพาะดวยละแวก 
บาน  ในบาน,  ไมตองในปา. 
           ภิกษุณีเมื่อใหอรุณข้ึน  ยอมตองในปา,   ไมตองในบาน. 
           ภิกษุยอมตองอาบัติเพราะมุสาวาทเปนตน    ทั้งในบานและในปา  ยอม 
ไมตองอาบัติที่ไมทั่วไป  (แกตน)  ในทีไ่หน ๆ. 
 
                          [วินิจฉัยในปุพพกิจจาทิจตุกกะ] 
           สองบทวา  จตฺตาโร  ปุพฺพกิจจฺา   ความวา  พระอรรถกถาจารย 
กลาววา   กรรม ๔ อยางนี้คือ    การปดกวาด    ตามประทีป    ต้ังนํ้าฉันน้ําใช 
พรอมท้ังปูลาดอาสนะ  เรียกวา  ปุพพกรณ.  สวนกิจ ๔ อยางนี้ คือ  นําฉันทะ 
ปาริสุทธิ  บอกฤดู   นับภิกษุและสอนภิกษุณี  พึงทราบวา  ปุพพกิจ. 
           สองบทวา  จตฺตาโร  ปตฺตกลฺลา  มีความวา  วันอุโบสถ ๑  ภิกษุ 
ผูเขากรรมมีจํานวนเทาไร   เธอเปนผูมาแลว ๑   สภาคาบัติไมมี ๑   บุคคลควร  
เวนไมมีในหัตถบาสสงฆนั้น  ๑   รวมเรียกวาปตตกัลละ   ฉะน้ีแล.           
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          สองบทวา  จตฺตาริ  อนฺปาจิตฺติยานิ    มคีวามวา  ปาจิตตีย ๔    
สิกขาบทน้ีคือ  สิกขาบทวาดวยสําเร็จการนอนเบียด,   สิกขาบทที่วา  เอหาวุโส 
คาม   วา   นคิม   วา   เปนอาทิ,    สิกขาบทวาดวยแกลงกอความรําคาญ, 
สิกขาบทวาดวยแอบฟง   ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา   ทําความหมาย 
อยางนี้เทาน้ันใหเปนปจจัยหาใชอยางอ่ืนไม   เปนปาจิตตีย. 
          สองบทวา   จตสฺโส  ภิกขฺุสมมฺติโย   มีความวา   สมมติในท่ีอ่ืน 
พนจากสมมติ ๑๓ ที่มาแลวอยางนี้วา   ถาภิกษุอยูปราศจากไตรจีวรแมสิ้นราตรี 
๑  เวน เสียแตภิกษุไดสมมติ,  ถาภิกษุ. . .พึงไหทําสันถัตอ่ืนใหม   เวนแตภิกษุ 
ไดสมมติ,    ถาเธออยูปราศจากย่ิงกวาน้ัน   เวนไวแตภิกษุไดสมมติ,   พึงบอก 
อาบัติชั่วหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบัน  เวนไวแตภิกษุไดสมมติ. 
 
                                     [วินิจฉัยในคิลานจตุกกะ] 
           วินิจฉัยในคิลานจตุกกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           เมื่อออกปากขอเภสัชอ่ืน    ดวยความเปนผูละโมบ     ในเม่ือมีกิจท่ีจะ 
ตองทําดวยเภสัชอ่ืน  ภิกษุผูอาพาธตอง  (อาบัติ). 
           เมื่อออกปากขอเภสัช   ในเมื่อมีกิจท่ีจะตองทําดวยของมิใชเภสัช   ภิกษุ 
ไมอาพาธตอง. 
           ภิกษุผูอาพาธและไมอาพาธท้ัง   ๒     ยอมตองอาบัติเพราะมุสาวาท 
เปนตน.  ทั้ง  ๒ ไมตองอาบัติที่ไมทั่วไป   (แกตน). 
           บทที่เหลือในที่ทั้งปวงต้ืนทั้งน้ัน    ฉะน้ีแล. 
                                        พรรณนาหมวด  ๔   จบ  
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                                 [พรรณนาหมวด ๕ ]    
           วินิจฉัยในหมวด ๕  พึงทราบดังนี้:-  
           ขอวา  ปฺจ  ปุคฺคลา  นิยตา  นี ้ บงถึงบุคคลผูทําอนันตริยกรรม 
นั่นเอง.                                      
           ข้ึนชือ่วาอาบัติ   มีการตัดเปนวินัยกรรม ๕  พึงทราบในเพราะเตียงต่ัง 
และผาปูนั่ง   ผาปดฝ   ผาอาบน้ําฝนและสุคตจีวร   ซึ่งเกินประมาณ. 
           บทวา  ปฺจหากาเรหิ   มีความวา  ภิกษุยอมตองอาบัติ   ดวยอาการ 
๕ เหลาน้ี  คือ   ความเปนผูไมละอาย   ความไมรู  ความเปนผูสงสัยแลวขืนทํา 
ความเปนผูมีความสําคัญวาควรในของที่ ไมควร  ความเปนผูมีความสําคัญวาไม 
ควรในของที่ควร. 
           ขอวา  ปฺจาปตฺติโย  มุสาวาทฺปจฺจยา  ไดแก  ปาราชิก  ถลุลัจจัย 
ทุกกฏ   สังฆาทิเสส   และปาจิตตีย.                
           บทวา  อนามนฺตจาโร  ไดแก  ความไมมีแหงการตองบอกลาจึง         
เทียวไปน้ีวา  ภิกษุไมบอกลาภิกษุซึ่งมีอยู  ถึงความเปนผูเที่ยวไปในสกุลทัง้หลาย 
กอนฉันก็ดี  ทีหลังฉันก็ดี. 
           บทวา   อนธิฏาน    มีความวา   การฉันตองคํานึงถึงสมัยที่พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา   เวนไวแตสมัย   เปนปาจิตตีย   เพราะฉันเปนหมู    ชื่อวา 
ความคํานึง.  การท่ีไมตองทําอยางนั้น  ชื่อวาความไมตองคํานึง. 
           ความหมายอันใด  ในโภชนะทหีลัง   อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว, 
การท่ีไมตองทําความหมายอันนั้น  ชื่อวาความไมตองหมาย. 
           จริงอยู  ๕ วัตถุนี ้  พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลวดวยธุดงคของภิกษุ 
ผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรนั่นเอง.              



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 554 

           บทวา   อุสฺสงกิตปริสงฺกิโต   มคีวามวา    เปนผูอันภิกษุทั้งหลาย   
ผูไดเห็นไดฟง  ระแวงแลวและรังเกียจแลว.  
           อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุแมเปนพระขีณาสพ   ผูมีอันไมกําเริบเปนธรรมดา 
ก็เปนผูถูกระแวงถูกรังเกียจ.   เพราะเหตุนั้น    อโคจรท้ังหลาย   อันภิกษุพึงเวน 
จริงอยู    ภิกษุผูปรากฏเสมอในอโคจรเหลาน้ัน      ยอมไมพนจากความเสื่อมยศ 
หรือจากความติเตียน. 
 
                                [วาดวยผาบังสุกุลเปนอาทิ] 
           บทวา   โสสานิก    ไดแก   ผาท่ีตกท่ีปาชา. 
           บทวา  อาปณก  ไดแก   ผาท่ีตกท่ีประตูตลาด. 
           บทวา  ถูปจีวร  ไดแก   ผาท่ีเขาหมจอมปลวกทําพลีกรรม. 
           บทวา  อภิเสกิก  ไดแก   จีวรที่เขาทิ้งท่ีสถานท่ีอาบนํ้า  หรือท่ีสถาน 
ที่อภิเษกของพระราชา. 
           บทวา   คตปฏิยาคต  ไดแก  ผาท่ีเขานําไปสูปาชาแลวนํากลับมาอีก. 
           มหาโจร ๕ จําพวก  ไดกลาวแลวในอุตริมนุสธัมมสิกขาบท*. 
           ขอวา ปฺจาปตฺติโย  กายโต  สมุฏหนฺติ    มีความวา  ภิกษุตอง 
อาบัติ ๕  ดวยสมุฏฐานแหงอาบัติที่  ๑     ไดแก   อาบัติที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไวในอันตรเปยยาลอยางนี้วา  ภิกษุมีความสําคัญวาควรทํากุฎีดวยการขอเขาเอง. 
           ขอวา  ปฺจาปตฺติโย  กายโต  จ  วาจโต  จ  มคีวามวา  ภิกษุ 
ยอมตองอาบัติ ๕   ดวยสมุฏฐานแหงอาบัติที่  ๓   คือ   ยอมตองอาบัติที่พระผูมี 
*    มหาวิภังค  ๑/๑๖๙.  
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พระภาคเจาตรัสไว  ในอันตรเปยยาลน้ันแลอยางนี้วา  ภิกษุมีความสําคัญวาควร   
ชักชวนกันทาํกุฎี  ดังนี้.  
           บทวา   เทสนาคามินิโย  มีความวา  เวนปาราชิกและสังฆาทิเสสเสีย 
ไดแกอาบัติที่เหลือ. 
           สองบทวา  ปฺจ  กมมฺานิ   ไดแก  กรรม ๕  คือ  ตัชชนียกรรม 
นิยสกรรม  ปพพาชนียกรรม  และปฏิสารณียกรรมรวม ๔  และอุกเขปนียกรรม 
ทั้ง  ๓  อยาง  ๑. 
            สองบทวา  ยาวตติยเก  ปฺจ   ไดแก   อาบัติ ๓  คือ   ปาราชิก 
ถุลลัจจัย  ทกุกฏ  ของภิกษุณีผูประพฤติตามภิกษุผูอันสงฆยกวัตร  ผูไมยอมสละ 
เพราะสมนุภาสน   เพียงครั้งท่ี  ๓.   สังฆาทิเสส   เพราะสมนุภาสนในเภทกานุ-  
วัตตกสิกขาบทเปนตน.  ปาจิตตีย  เพราะไมยอมสละทิฏฐิลามก. 
            บทวา  อทินฺน  ไดแก   ของท่ีผูอ่ืนไมประเคน. 
            บทวา   อวิทิต   ไดแก   ชื่อวาไมทราบ   เพราะไมมีเจตนาวา   เรารับ 
ประเคน. 
           บทวา  อกปฺปย  ไดแก   ของท่ีไมไดทําใหควร  ดวยสมณกัปปะ ๕. 
ก็หรือวาเนื้อที่ไมควร   โภชนะที่ไมควร   แมอ่ืน   ก็ชื่อวา   ของไมควร.    
           บทวา   อกตาติริตฺต   ไดแก   ของภิกษุหามโภชนะแลว    ไมไดทํา 
ใหเปนเดน. 
            บทวา   สมชฺชทาน  ไดแก  การใหมหรสพคือฟอนเปนตน 
            บทวา   อุสภทาน  ไดแก   การปลอยโคผูในภายในแหงฝูงโค.  
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           บทวา  จิตตกมฺมทาน     มีความวา     การท่ีใหสรางอาวาสแลวทํา   
จิตรกรรมในอาวาสน้ัน    สมควร.  แตคําวา  จิตฺตกมฺมทาน  นี้ทานกลาวหมาย 
เอาการใหจิตรกรรมท่ีเปนลายรูปภาพ.  
           จริงอยู   ทาน ๕ อยางนี้   โลกสมมติกันวาเปนบุญก็จริง  แตที่แท  หา 
เปนบุญไม  คือเปนอกุศลนั่นเอง. 
           ความเปนผูใครเพ่ือจะพูด   เรียกวา   ปฏิภาณ   ในคําวา   อุปฺปนฺน 
ปฏิภาณ  นี.้   ความวา   ธรรม ๕ อยางนี้   อันบุคคลบรรเทาไดยาก   เพราะ 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา   บรรเทาไดไมงาย.   แตบุคคลอาจ  บรรเทาไดดวยเหตุที่เปน 
อุบาย   คือดวยการพิจารณาและพร่ําสอนเปนตน   ที่เหมาะกัน. 
 
                                  [อานิสงสแหงการกวาด] 
           ใน ๒ บทวา  สกจตฺิต  ปสีทติ  นี้  มีเรื่องเหลาน้ีเปนอุทาหรณ.  
           ไดยินวา  พระปุสสเทวเถระ  ผูอยูที่กาฬันทกาฬวิหาร  กวาดลานเจดีย 
ทําอุตรางสงคเฉวียงบาขางหน่ึง    แลดูลานเจดียซึ่งเกลี่ยทรายไวเรียบรอย   ราว 
กะลาดดวยดอกยางทราย     ใหเกิดปติและปราโมทยมีพระพุทธเจาเปนอารมณ 
ไดยืนอยูแลว.     ในขณะนั้น     มารไดจําแลงเปนลิงดําเกิดแลวท่ีเชิงเขา     เรี่ย 
รายโคมัยไวเกลื่อน     ทีล่านเจดีย    ไปแลว.    พระเถระไมไดอาจเพ่ือบรรล ุ
พระอรหัต,    กวาดแลว     ไดไปเสีย.    แมในวันที่  ๒  มาร    ไดจําแลงเปนโค 
แก   กระทําประการแปลกเชนนั้นนั่นแล.      ในวันที่ ๓  ไดนิรมิตอัตภาพเปน 
มนุษย   มีเทาแก   เดินเอาเทาคุยรอบไป.   พระเถระคิดวา    บรุุษแปลกเชนนี้ 
ไมมีในโคจรตามประมาณโยชนหน่ึงโดยรอบ    นีค่งเปนมารแนละ    จึงกลาว 
วา    เจาเปนมารหรือ  ?    มารตอบวา   ถูกละผูเจริญ   ขาพเจาเปนมาร   บัดนี้ 
ไมไดอาจเพ่ือจะลวงทานละ.     พระเถระถามวา      ทานเคยเห็นพระตถาคต  
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หรือ  ?   มารตอบวา   แนละเคยเห็น.   พระเถระกลาววา   ธรรมดามาร   ยอม    
เปนผูมีอานุภาพใหญ   เชิญทานนิรมิตอัตภาพใหคลายอัตภาพของพระผูมีพระ- 
ภาคพุทธเจากอน.  มารกลาววา  ขาพเจาไมสามารถนิรมิตรูปเชนนั้น  ผูเจริญ 
แตเอาเถอะ    ขาพเจาจักนิมิตรูปเทียมที่จะพึงเห็นคลายรูปนั้น   ดังน้ี    แลวได 
จําแลงเพศของตนต้ังอยูดวยอัตภาพคลายพระรูปของพระพุทธเจา.  พระเถระแล 
ดูมารแลวคิดวา   มารน้ี    มีราคะ   โทสะ   โมหะ   ยังงามถึงเพียงนี้    พระผูมี 
พระภาคเจาจะทรงงามอยางไรหนอ  ?   เพราะวา  พระองคปราศจากราคะ  โทสะ 
โมหะ  โดยประการท้ังปวง  ดั่งนี้แลว  ไดปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณ  เจริญ 
วิปสสนาบรรลุพระอรหัตแลว.   มารกลาววา   ผูเจริญ ขาพเจาถูกทานลวงแลว. 
ฝายพระเถระกลาววา   มารแก   จะมีประโยชนอะไร    ที่เราจะลวงคนเชนทาน. 
           ภิกษุหนุมชื่อทัตตะ    แมในโลกันตรวิหาร    กวาดลานเจดียแลวแลดู 
ไดโอทาตกสิณ,   ยังสมาบัติ  ๘  ใหเกิดแลว,    ภายหลังเจริญวิปสสนา    กระทํา 
ใหแจงซ่ึงผล ๓. 
           ใน ๒  บทวา  ปรจิตฺต   ปสีทติ  นี้  มีเรื่องเหลาน้ี เปนอุทาหรณ 
           ภิกษุหนุมชื่อติสสะ   กวาดลานเจดียใกลทาชัมพุโกละแลว    ไดเอามือ 
ถือตะกราเทหยากเย่ือเท่ียวยืนอยู.  ในขณะน้ัน พระเถระชื่อติสสทัตตะลงจากเรือ 
แลดูลานเจดีย    ทราบวา    เปนสถานที่เธอผูมีจิตอบรมแลวกวาดไว    จึงถาม 
ปญหาต้ังพันนัย.   ฝายพระติสสะแกไดทั้งหมด. 
           พระเถระในวิหารแมบางตําบล     กวาดลานเจดียแลว     ทําวัตรเสร็จ 
พระเถระ  ๔  รูปผูไหวเจดียมาจากโยนกประเทศ    เห็นลานเจดียแลว    ไมเขา 
ขางใน  ยืนอยูที่ประตูนั่นเอง  พระเถระรูปหน่ึง  ตามระลึกได  ๘  กัป  รูปหนึ่ง  
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ตามระลึกได ๑๖ กัป   รูปหนึ่งตามระลึกได ๒๐  กปั  รูปหน่ึงตามระลึกได ๓๐   
กัป.  
           ในคําวา  เทวตา   อตฺตมนา  โหนฺติ  นี ้   มีเรื่องนี้เปนอุทาหรณ. 
           ไดยินวา  ภิกษุรูปหน่ึง    ในวิหารตําบล ๑   กวาดลานเจดียและลาน 
โพธิ์แลว   ไปอาบนํ้า.   เทพดาทั้งหลายมีจิตเลื่อมใสวา    ต้ังแตกาลท่ีสรางวิหาร 
นี้มา   ไมมีภิกษุที่เคยบําเพ็ญวัตรกวาดอยางนี้   จึงพากันมา   ไดยืนถือดอกไม 
อยูในมือ.   พระเถระมาแลวกลาววา   พวกทานเปนชาวบานไหน ?    เทพดาจึง 
กลาววา ทานผูเจริญ  พวกขาพเจาอยูที่นี่เอง  เลื่อมใสในวัตรของทานวา  ต้ังแต 
กาลท่ีสรางวิหารน้ีมา  ไมมีภิกษุที่เคยบําเพ็ญวัตรกวาดอยางนี้   จึงยืนถือดอกไม 
อยูในมือ.                   
           ในบทวา  ปสาทิกสวตฺตนิย  นี้  มีเรื่องนี้เปนอุทาหรณ. 
           ไดยินวา   ถอยคําน้ี    ปรารภบุตรอมาตยคนหนึ่ง   และพระอภัยเถระ 
เกิดข้ึนวา    บุตรอมาตยจะเปนผูนาเลื่อมใส    หรอืวาพระอภัยเถระจะเปนผูนา 
เลื่อมใสหนอ  ?  ญาติทั้งหลายพูดกันวา  เราทั้งหลายจักแลดูชนทั้ง ๒ นั้นในที่ 
เดียวกัน    จึงแตงตัวบุตรอมาตยแลวไดพากันไปดวยความคิดวา     จักใหไหว 
พระมหาเจดีย.   ฝายมารดาของพระเถระ  ใหทําจีวรมีราคาบาทหน่ึง*   สงไปให 
บุตรดวยส่ังวา    บุตรของเราจงใหปลงผมแลวหมจีวรนี้    มีภิกษุสงฆแวดลอม 
จงไหวพระมหาเจดีย.    บุตรอมาตยมีญาติหอมลอมข้ึนสูลานเจดีย    ทางประตู  
ดานปราจีน.  พระอภัยเถระมีภิกษุสงฆแวดลอม  ข้ึนสูลานเจดีย  ทางประตูดาน 
ทักษิณ   มาพบกับบุตรอมาตยนั้นที่ลานเจดีย   จึงกลาววา   ผูมอีายุ   ทานเท 
*   บาลีบางฉบับเปนปาสาทิก   แปลวา  นาเล่ือมใสก็มี.  
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หยากเยื่อ  ในที่ซึ่งพระมหัลลกเถระไดกวาดไวจะจับคูแขงกับเราหรือ  ?   ไดยิน   
วา  ในอัตภาพท่ีลวงไปแลวพระอภัยเถระ  เปนพระมหัลลกเถระ ไดกวาดลาน 
เจดียที่กาชรคาม.  บุตรอมาตยเปนมหาอุบาสก   ถือหยากเยื่อไปเทในท่ีซึ่งทาน 
กวาดไว. 
           หลายบทวา  สตฺถุ  สาสน  กต  โหติ  มีความวา  ชื่อวา  วัตรคือ 
การกวาดน้ี   อันพระพุทธเจาท้ังหลายทรงสรรเสริญ. 
           เพราะเหตุนั้น  ภิกษุผูทําวัตรคือการกวาดน้ัน  จึงเปนอันไดทําตามคํา 
สอนของพระศาสดา.  เรื่องตอไปนี้   เปนอุทาหรณในขอน้ัน. 
           ไดยินวา  พระสารีบุตร   ไปสูหิมวันตประเทศ   ไมกวาดูกอนน่ังเขา 
นิโรธที่เง้ือมตําบลหน่ึง.  พระผูมีพระภาคเจาทรงระลึกถึง   ก็ทรงทราบความท่ี 
พระเถระไมกวาดกอนน่ัง   จึงเสด็จมาทางอากาศทรงแสดงรอยพระบาทไวในที่ 
ซึ่งมิไดกวาดขางหนาพระเถระแลวเสด็จกลับ.      พระเถระออกจากสมาบัติแลว 
เห็นรอยพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาแลว    ประจงต้ังไวซึ่งความละอายและ 
และความเกรงกลัวอยางแรงกลา  คุกเขาลงคิดวา  พระศาสดาไดทรงทราบความ 
ที่เราไมกวาดกอนน่ังแลวหนอ  บัดนีเ้ราจักขอใหพระองคทรงทําการทักทวงใน 
ทามกลางสงฆ  ไปสูสํานักของพระทศพล   ถวายบังคมแลวน่ัง.   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา   เธอไปไหน ?   สารีบุตร   แลวตรสัวา   บัดนี้    การท่ีไมกวาด 
กอนน่ัง   ไมสมควรแกเธอ    ผูต้ังอยูในตําแหนงเปนรองถัดเราไป.    จําเดิมแต 
นั้นมา   พระเถรเมื่อยืน  แมในสถานท่ีปลดลูกดุม  ไดเอาเทาเข่ียหยากเยื่อแลว 
จึงยืน.             
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                            [วาดวยองคของพระวินัยธร]    
           หลายบทวา  อตตโน  ภาสปริยนฺต  น   อุคฺคณฺหาติ  มีความวา 
ไมกําหนดท่ีสุดแหงถอยคําของตน    อยางนี้วา    ในคดีนี้    ไดสูตรเทาน้ี    ได 
วินิจฉัยเทาน้ี   เราจักกลาวสูตรและวินิฉัยเทาน้ี.  
           แตเมื่อไมกําหนดอยางน้ีวา   นีเ้ปนคําตน    นี้เปนคําหลังของโจทก  นี้  
เปนคําตน    นี้เปนคําหลังของจําเลย  ในคําของโจทกและจําเลยน้ี   คําท่ีควรเชื่อ 
ถือเทาน้ี    คําท่ีไมควรเชื่อถือเทาน้ี   ชื่อวา  ไมกําหนดท่ีสุดแหงถอยคําของผูอ่ืน. 
           สองบทวา  อาปตฺตึ   น  ชานาติ   ไดแก   ไมรูจักความทําตางกัน 
แหงอาบัติ ๗ กองวา   ปาราชิกหรือสังฆาทิเสส   เปนตน. 
           บทวา   มูล   มีความวา   มูลของอาบัติมี ๒ คือ   กายและวาจา   ไมรู 
จักมูล  ๒  นัน้. 
           บทวา    สมุทย   มคีวามวา  สมุฏฐานแหงอาบัติ  ๖  ชื่อวาเหตุเกิดของ 
อาบัติ   ไมรูจักเหตุของอาบัติ  ๖ นั้น.  มีคําอธิบายวา   ไมรูจักวตัถุ   ของอาบัติ 
มีปาราชิกเปนตน    บาง. 
           บทวา  นโรธ  มีความวา  ไมรูจักเหตุดับของอาบัติอยางนี้วา  อาบัติ 
นี้ยอมดับ  คือ   ยอมระงับดวยการแสดง  อาบัตินี้   ดวยการอยูกรรม. 
           อน่ึง   เมื่อไมรูจักสมถะ ๗   ชือ่วาไมรูจักขอปฏิบัติเปนทางใหถึงความ 
ดับแหงอาบัติ. 
           วินิจฉัยในหมวด ๕   แหงอธิกรณ  พึงทราบดังนี้:- 
           ความวา  ไมรูวิภาคนี้  คือ อธิกรณ ๔  ชื่อวา อธิกรณ.  มลู  ๓๓  ชื่อวา 
มูลแหงอธิกรณ.    วิวาทาธิกรณ    มมีูล ๑๒.    อนุวาทาธิกรณ    มีมูล ๑๔. 
อาปตตาธิกรณ   มีมลู ๖.  กิจจาธิกรณ  มีมูล ๑.  มลูเหลาน้ันจักมีแจงขางหนา.  
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           สมุฏฐานแหงอธิกรณ     ชื่อวาเหตุเกิดแหงอธิกรณ.      วิวาทาธิกรณ   
อาศัยเภทกรวัตถุ  ๑๘  เกดิข้ึน  อนุวาทาธิกรณ  อาศัยวิบัติ  ๔  เกิดข้ึน  อาปต- 
ตาธิกรณ  อาศัยกองอาบัติ ๗   เกิดข้ึน   กิจจาธิกรณ   อาศัยสังฆกิจ  ๔ อยาง 
เกิดข้ึน. 
           สองบทวา  อธิกรณนิโรธ   น    ชานาติ  มีความวา  ไมอาจเพ่ือจะ 
หยั่งถึงเคาเง่ือนจากเคาเง่ือน  ใหวินิจฉัยถึงความระงับโดยธรรม  โดยวินัย   โดย 
สัตถุศาสนา. 
          อน่ึง  เมื่อไมรูจักสมถะ ๗ อยางนี้วา  อธิกรณนี้   ระงับดวยสมถะ  ๒ 
อธิกรณนี้   ระงับดวยสมถะ ๔    อธิกรณนี้    ระงับดวยสมถะ ๓    อธิกรณนี้  
ระงับดวยสมถะ ๑    ชื่อวาไมรูจักขอปฏิบัติเปนทางใหถึงความดับแหงอธิกรณ. 
           สองบทวา  วตฺถุ   น   ชานาติ   ไดแก   ไมรูจักวัตถุแหงอาบัติ ๗ 
กองอยางนี้วา   นี้เปนวัตถุแหงปาราชิก   นี้เปนวัตถุแหงสังฆาทิเสส. 
           บทวา  นิทาน  ไดแก  ไมรูวา  สิกขาบทน้ี  ทรงบัญญัติแลวในนคร 
นี้  บรรดานครท้ังหลาย  ๗  สิกขาบทนี้  ทรงบัญญติัในนครน้ี. 
           สองบทวา  ปฺตฺตึ   น   ชานาติ  ไดแก  ผูไมรูจักบัญญัติแรกใน 
สิกขาบทน้ัน ๆ. 
           บทวา  อนุปฺตฺตึ  ไดแก  ไมรูจักบัญญัติเพ่ิมเติม. 
           บทวา อนุสนฺธิวจนปถ  ไดแก  ไมรูจักเพ่ือจะกลาวดวยอํานาจความ 
สืบเนื่องกันแหงถอยคํา   และความสืบเนื่องกันแหงวินิจฉัย. 
           สองบทวา  ตฺตึ  น   ชานาติ   ไดแก  ไมรูจักญัตติทุก ๆ อยาง.  
          หลายบทวา  ตฺติยา  กรณ  น  ชานาติ   มีความวา   ไมรูจักกิจ 
ที่จะพึงทําดวยญัตติ.  ชื่อวาญัตติกรรม  ยอมใชใน  ๙  สถาน  มโีอสารณาเปนตน.  
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ไมรูวา  เปนผูเขากรรมแลวดวยญัตติ   ในญัตติทุติยกรรมและญัตติจตุตถกรรม.   
           หลายบทวา  น  ปุพฺพกุสโล  โหติ  น  อปรกุสโล   มีความวา 
ไมรูจักคําท่ีจะพึงสวดกอน  และคําท่ีจะพึงสวดทีหลังบาง  ไมรูวา ธรรมดาญัตติ 
ตองต้ังกอน  ไมควรต้ังทีหลัง   บาง.                             
           สองบทวา  อกาลกฺู  จ  โหติ  มีความวา  ไมรูจักเวลา  คือ   ไมได 
รับเผดียง  ไมไดรับเชิญ   ก็สวด  คือ  ไมรูจักทั้งกาลญัตติ   ทั้งเขตญัตติ   ทั้ง 
โอกาสแหงญัตติ. 
 
                                    [วาดวยภิกษุผูอยูปา] 
           สองบทวา  มนฺทตฺตา  โมมูหตฺตา   ไดแก  ไมรูจักอานิสงสในธุดงค 
เพราะเปนคนงมงายดวยไมรูทั่วทุก ๆ   อยาง. 
           บทวา  ปาปจฺโฉ  ไดแก  ปรารถนาปจจัยลาภ  ดวยการอยูปานั้น. 
           บทวา   ปวิเวก   ไดแก   กายวิเวก   จิตตวิเวก   อุปธิวิเวก. 
           บทวา  อิทมฏ ิต   มีวิเคราะหวา  ประโยชนแหงการอยูปาน้ัน  ยอม 
มีดวยปฏิบัติงามนี้  เพราะเหตุนั้น การอยูปาน้ัน  ชื่อวา  อิทมฏ ิ  (มีประโยชน 
ดวยการปฏบิัติงามนี้).   ความเปนแหงการอยูปามีประโยชนดวยการปฏิบติังามน้ี 
ชื่อวา    อิทมฏ ิตา,    อาศัยการอยูปามีประโยชนดวยการปฏบิัติงามน้ีนั่นแล, 
อธิบายวา   ไมอิงโลกามิสนอยหน่ึงอ่ืน. 
 
                          [วาดวยองคของภิกษผูุตองถือนิสัย] 
           สองบทวา  อุโปสถ  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักอุโบสถ ๙ อยาง. 
           บทวา  อุโปสถกมมฺ  ไดแก   ไมรูจักอุโบสถกรรม  ๔ อยาง    ตาง 
โดยชนิดมีเปนวรรคโดยอธรรมเปนตน.  
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           บทวา   ปาฏิโมกฺข    ไดแก  ไมรูจักมาติกา ๒ อยาง.   
           บทวา  ปาฏิโมกขฺทฺุเทส  ไดแก  ไมรูจักปาฏโิมกขุทเทส  ๙  อยาง 
แมทั้งหมด.  
           บทวา  ปวารณ  ไดแก   ไมรูจักปวารณา  ๙ อยาง.   ปวารณากรรม 
คลายกับอุโบสถกรรมน่ันแล. 
 
                                [วินิจฉัยในอปาสาทิกปญจกะ]  
           วินิจฉัยในอปาสาทิกปญจกะ  พึงทราบดังนี้:-  
           อกุศลกรรม   มีกายทุจริตเปนตน    เรียกวากรรมไมนาเลื่อมใส. 
           กุศลกรรม   มกีายสุจริตเปนตน   เรียกวากรรมนาเลื่อมใส. 
           บทวา   อติเวล    มคีวามวา   คลกุคลีอยูในสกุลทั้งหลายเกินเวลา   คือ 
สิ้นกาลมากกวา   อยูในวิหารนอย.   การท่ีกิเลสทั้งหลายหย่ังลงในภายใน  ชือ่วา 
ชอง. 
           บทวา  สงฺกิลิฏ  ไดแก    อาบัติตางโดยชนิดในเพราะทุฏุลลวาจา 
และอาบัติในเพราะกายสังสัคคะเปนอาทิ. 
           วินิจฉัยในวิสุทธิปญจกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           ปวารณาท้ัง ๙ อยาง  พึงทราบโดยปวารณาศัพท. 
           บทที่เหลือในที่ทั้งปวง    ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                                       พรรณนาหมวด  ๕  จบ 
 
                                          [พรรณนาหมวด  ๖]  
           วินิจฉัยในหมวด ๖ พึงทราบดังนี้:- 
           สองบทวา  ฉ   สามีจิโย    ไดแก    สามีจิกรรม  ๖  เฉพาะในภิกขุ-  
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ปาฏิโมกขเหลาน้ี  คือ ภิกษุนั้นก็เปนอันมิไดอัพภาน,  และภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน   
ก็เปนอันพระพุทธเจาจะพึงทรงติเตียน  นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น,  วา  ทาน 
จงทวงเอาทรัพยของทานคืน,  ทรัพยของทานอยาไดฉิบหายเสียเลย  ดังนี้  นี้เปน 
สามีจิกรรมในเรื่องนั้น,  วา  ภิกษุ   นีบ้าตรของทาน  พึงทรงไว  กวาจะแตก 
ดังนี้   นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น,    นําออกจากที่นั้นแลวพึงแบงปนกับภิกษุ 
ทั้งหลาย   นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น,   อันภิกษุผูศึกษาอยู   ควรรูถึง,  ควร 
สอบถาม, ควรตริตรอง,  นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องน้ัน,  ดวยหมายวา ของผูใด 
ผูนั้นจักไดเอาไป  นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น. 
           สองบทวา  ฉ  เฉทนกา  ไดแก   อาบัติ  ๕ ที่กลาวไวในหมวด  ๕ 
กับผาสําหรับอาบน้ําของภิกษุณีรวมเปน ๖. 
           บทวา   ฉหากาเรห ิ  ไดแก    ความเปนผูไมละอาย,    ความไมรู, 
ความเปนผูสงสัยแลวขืนทํา,   ความเปนผูมีความสําคัญวาควร  ในของที่ไมควร, 
ความเปนผูมีความสําคัญวาไมควร  ในของที่ควร  ความลืมสติ. 
            ในอาการ ๖ นั้น     เมื่อตองอาบัติ     เพราะไตรจีวรและสัตตาหกาลิก 
กาวลวง ๑ ราตรี   ๖ ราตรี   และ ๗ วันเปนตน    ชื่อวาตองเพราะความลืมสติ. 
ที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวน้ัน. 
           หลายบทวา  ฉ  อานิสสา  วินยธเร   ไดแก   อานิสงส ๕ ที่กลาว 
แลวในหมวด  ๕   รวมเปน  ๖  กับทัง้อานิสงสนี้   คือ   อุโบสถเปนหนาที่ของ 
พระวินัยธรน้ัน.                    
           สองบทวา  ฉ  ปรมานิ  มีความวา   พึงทรงอติเรกจีวรไว  ๑๐  วัน 
เปนอยางยิ่ง,   ภิกษุนั้นพึงเก็บจีวรนั้นไว  ๑  เดือนเปนอยางยิ่ง,   ภิกษุนั้น  พึง 
ยินดีจีวรมีอุตราสงคกับอันตรวาสกเปนอยางยิ่งจากจีวรเหลานั้น,      พึงเขาไป  
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ยืนนิ่งตอหนา  ๖ ครั้งเปนอยางยิ่ง  อนึ่ง  ภิกษุใหทําสันถัตใหมแลว   พึงทรงไว    
ใหได ๖ ป    เพราะฉะนั้น    สันถัตใหมอันภิกษุพึงทรงไวโดยกาลมี  ๖  ปเปน 
อยางยิ่ง,  (ขนเจียมเหลานั้น)  อันภิกษุ. . .พึงถือไปดวยมือของตนเอง  ตลอด 
ระยะทาง  ๓ โยชนเปนอยางยิ่ง,   พึงทรงอติเรกบาตรไวได ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง, 
พึงเก็บ  (เภสัชเหลาน้ัน)  ไวฉันได  ๗  วันเปนอยางยิ่ง,     ภิกษุนั้น    พึงอยู 
ปราศจากจีวรนั้นได ๖ คืนเปนอยางยิ่ง,    ภิกษุณี    พึงจายผาหมหนาวมีราคา 
๑๖ กหาปณะเปนอยางยิ่ง.  ภิกษุณี  พึงจายผาหมฤดูรอน  มรีาคา ๑๐ กหาปณะ 
เปนอยางยิ่ง   ภิกษุณี   (เมื่อทําความสะอาดดวยนํ้า)   พึงลวงได  ๒ องคุลีเปน 
อยางยิ่ง,    เขียงเทาเตียง   ใหมี ๘ นิ้วเปนอยางยิ่ง,   ไมชําระฟน   ใหม ี๘ นิ้ว 
เปนอยางยิ่ง    รวมเปนอยางยิ่ง  ๑๔  นี ้   ดวยประการฉะน้ี. 
           ในอยางยิ่ง  ๑๔   นั้น  ๖  ขอแรก  เปนหมวด ๖ อันหน่ึง,  ตอไปนั้น  
พึงจัดหมวด ๖ เหลาอ่ืนบาง  โดยนัยมอีาทิ  คือ  ชักออกเสียหมวดหน่ึง  ที่ยัง 
เหลือจัดเขาเปนหมวดอันหน่ึง ๆ. 
           สองบทวา   ฉ   อาปตฺติโย   ไดแก   หมวดหก  ๓  หมวดที่กลาวแลว 
ในอันตรเปยยาล. 
           สองบทวา ฉ  กมมฺานิ   ไดแก  ตัชชนียกรรม  นิยสกรรม  ปพพาช- 
นียกรรม  ปฏิสารณียกรรม  รวมเปน ๔  ทั้งกรรม ๒ ที่กลาว   เพราะไมเห็น 
อาบัติ   และเพราะไมทําคืนอาบัติ   รวมเปน   ๑,   กรรม  ๑   เพราะไมยอมสละ 
ทิฏฐิลามก. 
           บทวา  ฉ   นหาเน  ไดแก  (อนุบัญญัติ  ๖)  เพราะอาบนํ้า    ยังหยอน 
กึ่งเดือน.  
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           หมวดหก ๒ หมวดวาดวยจีวรที่ทําคางเปนตน    ไดอธิบายไวแลวใน     
กฐินขันธกะ.  
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น     ฉะน้ีแล. 
                                 พรรณนาหมวด  ๖  จบ 
 
                                   [พรรณนาหมวด  ๗]  
           วินิจฉัยในหมวด ๗ พึงทราบดังนี้:-                   
           สองบทวา   สตฺต   สามีจิโย   มีความวา   พึงทราบสามีจิกรรม ๗ 
เพราะเพ่ิมขอวา  ภิกษุณีนั้น   ก็เปนอันมิไดอัพภาน   ภิกษุณีทั้งหลายเหลานั้น 
ก็เปนอันพระพุทธเจาจะพึงทรงติเตียน    นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น    นี้เขา 
ในสามีจิกรรม ๖ ที่กลาวมาแลวในหนหลัง. 
           หลายบทวา  สตฺต  อธมมฺิกา  ปฏิฺาตกรณา  ไดแก   ทําตาม 
ปฏิญญาท่ีไมเปนธรรม  ๗   ที่ทรงแสดงแลวในสมถขันธกะ    อยางนี้วา    ภิกษุ 
ตองปาราชิก   อันภิกษุผูตองปาราชิก    โจทอยู     จึงปฏิญญาวา    ขาพเจาตอง 
สังฆาทิเสส   สงฆปรับเธอดวยสังฆาทิเสส,    ชื่อวาทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม. 
แมทําตามปฏิญญาท่ีเปนธรรม   ก็ไดทรงแสดงแลวในสมถขันธกะน้ันแล. 
           หลายบทวา  สตฺตนฺน  อนาปตฺติ  สตฺตาหกรณีเยน   คนฺตุ    นี้  
ไดกลาวแลวในวัสสูปนายิกขันธกะ.             
           สองบทวา  สตฺตานิสสา  วินยธเร  มีความวา  อานิสงส  ๕   ที่กลาว 
แลวในหมวด  ๕  กับ  ๒  อานิสงสนี้  คือ  อุโบสถ  ปวารณาเปนหนาที่ของ 
พระวินัยธรน้ัน  จึงรวมเปน ๗.  
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           สองบทวา  สตฺต  ปรมานิ  ไดแก  อยางยิ่งท่ีกลาวแลวในหมวด  ๖   
นั่นแล  พึงจัดดวยอํานาจหมวด ๗.  
           หมวดเจ็ด ๒ หมวด   มีวาดวยจีวรที่ทําแลวเปนอาทิ   ไดแสดงแลวใน 
กฐินขันธกะ.   หมวดเหลาน้ี   คือ  อาบัติที่ตองเห็น   ไมมีแกภิกษุ,   อาบัติที่ 
ตองเห็น  มีแกภิกษุ,  อาบัติที่ตองทําคืน  มีแกภิกษุ,  เปนหมวดเจ็ด  ๓ หมวด. 
           อธัมมิกะ ๒ หมวด,  ธัมมิกะ ๑  หมวด.  ทัง้ ๓ หมวดน้ัน  ไดแสดง 
แลวในจัมเปยยขันธกะ. 
           บทวา  อสทฺธมฺมา ไดแก  ธรรมของอสัตบุรุษ  หรือธรรมท่ีไมสงบ 
อธิบายวา   ธรรมไมงาม   คือ   เลว   ลามก.                                           
           บทวา  สทฺธมฺมา  ไดแก   ธรรมของสัตบุรุษ   คือ   ของพระอริยะ 
มีพระพุทธเจาเปนตน  หรือธรรมที่สงบ,  อธิบายวา  ธรรมท่ีงาม  คือ  สูงสดุ. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง   ต้ืนทั้งน้ัน  ฉะนี้แล. 
                                     พรรณนาหมวด ๗  จบ 
 
                                      [พรรณนาหมวด  ๘] 
           วินิจฉัยในหมวด  ๘  พึงทราบดังนี้:- 
           บทวา  อฏานิสเส   ไดแก  อานิสงส ๘  ทีต่รัสไวในโกสัมพิกขันธกะ 
อยางนี้  คือ เราทั้งหลายจักไมทําอุโบสถกับภิกษุนี้   จักเวนภิกษุนี้เสีย  ทําอุโบสถ 
ไมพึงปวารณากับภิกษุนี้,  จักไมทําสังฆกรมกับภิกษุนี้,  จักไมนั่งบนอาสนะ 
กับภิกษุนี้,   จักไมนั่งในท่ีดื่มยาคูกับภิกษุนี้,    จักไมนั่งในหอฉันกับภิกษุนี้,   จัก 
ไมอยูในที่มุงอันเดียวกันกับภิกษุนี้, จักไมทําการกราบ,  ลุกข้ึนรับ, อัญชลีกรรม 
สามิจิกรรม,   ตามลําดับผูแกกับภิกษุนี้,   เวนภิกษุนี้เสีย  จึงจักทํา  แมในหมวด 
๘  ที ่๒   ก็นยันี้แล.  
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           จริงอยู   แมหมวด ๘ ที ่ ๒ นั้น   อันพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวใน   
โกสัมพิกขันธกะอยางนี้เหมือนกัน. 
           สองบทวา  อฏ  ยาวตติยกา  ไดแก  สังฆาทิเสสท่ีเปนยาวคติยกะ ๔ 
ในสังฆาทิเสส  ๑๓  ของภิกษุทั้งหลาย     สังฆาทิเสสที่เปนยาวตติยกะ ๔  ทีไ่ม 
ทั่วไปดวยพวกภิกษุ    ในสังฆาทิเสส  ๑๗  ของภิกษุณีทั้งหลาย    จึงรวมเปน 
ยาวตติยกะ ๘. 
           หลายบทวา  อฏหากาเรหิ  กลุานิ  ทูเสติ   มีความวา   ยอม 
ประทุษรายตระกูล  ดวยอาการ  ๘  เหลาน้ี  คือ  ดวยดอกไมบาง,  ผลไมบาง, 
จุณณบาง,   ดินเหนียวบาง,   ไมสีฟนบาง,   ไมไผบาง,   เยียวยาทางแพทยบาง, 
รับใชสงขาวบาง. 
           มาติกา ๘   (เพื่อเกิดข้ึนแหงจีวร)   กลาวแลวในจีวรขันธกะมาติกา ๘ 
ขอหลัง   (เพ่ือรื้อกฐิน)   ไดกลาวแลวในกฐินขันธกะ. 
           สองบทวา  อฏหิ  อสทฺธมฺเมหิ  มีความวา   ดวยลาภ   มิใชลาภ 
ดวยยศ   มิใชยศ   ดวยสักการะ  มิใชสักการะ  ดวยความเปนผูมีปรารถนาลามก 
ดวยความเปนผูมีปาปมิตร. 
           ชื่อวาโลกธรรม ๘  คือ  ยินดีในลาภ  ยินรายในมิใชลาภ  ยินดีในยศ 
สรรเสริญ  สขุ   ยินรายในมิใชยศ  นนิทา  ทุกข. 
           สองบทวา  อฏงฺคิโก   มุสาวาท ไดแก    มสุาวาทท่ีประกอบ 
ดวยองค ๘   คือ   ๗  องคที่มาในบาลีกับองคนี้      คือ    ต้ังความหมายจึงเปน 
มุสาวาทประกอบดวยองค ๘. 
           สองบทวา  อฏ  อุปสถงฺคานิ  ไดแก   องค ๘   ที่พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา:-  
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                             ไมพึงฆาสัตว  ไมพึงถือเอาของที่เขา   
                   ไมให  ไมพึงกลาวเท็จ ไมพึงด่ืมน้ําเมา  พึง  
                   เวนจากเมถุนธรรมความประพฤติไมประ- 
                   เสริฐ    ไมพึงบริโภคอาหาร    ในเวลาวิกาล 
                   ตลอดราตรี      ไมพึงทัดทรงระเบียบดอกไม 
                   ไมพึงไลทาเครื่องหอม  พึงนอนบนเตียงบน 
                   พ้ืน   หรือบนเครื่องลาดท่ีสมควร   บณัฑิต 
                   ทั้งหลายกลาวอุโบสถมีองค  ๘ นีแ้ล  อนั               
                   พระพุทธจาผูถึงท่ีสุดแหงทุกข  ทรงประกาศ  
                   แลว๑ 

           สองบทวา  อฏ  ทูเตยฺยงฺคานิ    ไดแก  องค ๘ ที่พระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสไวในสังฆเภทขันธกะ  โดยนัยมีอาทิวา   ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้   เปนผูฟงดวย   เปนผูใหผูอ่ืนฟงดวย. 
           ติตถิยวัตร   ไดทรงแสดงแลวในมหาขันธกะ.๒  
           ของเค้ียวของฉัน      ไมเปนเดนและเปนเดน      ไดทรงแสดงแลวใน 
ปวารณาสิกขาบท.๓  
           สองบทวา   อฏนฺน   ปจฺจุฏาตพพ  มีความวา  ในโรงฉันพึงลุก 
ข้ึนรับแกภิกษุณีผูแกทั้งหลาย   แมอาสนะก็พึงใหแกภิกษุณีเหลาน้ันแท. 
           บทวา   อุปาสิกา  ไดแก   นางวิสาขา. 
           สองบทวา  อฏานิสสา  วินยธเร  มีความวา พึงทราบอานิสงส ๘ 
เพราะเติมอานิสงส  ๓  นี ้  คือ  อุโบสถ  ปวารณา  สังฆกรรม  เปนหนาที่ของ 
วินัยธรน้ัน  เขาในอานิสงส  ๕  ที่กลาวแลวในหมวด ๕. 
๑.  องฺ .  ติกะ  ๒๐/๒๗๖.         ๒.  มหาวคฺค. ๔/๑๔๓.         ๓.  มหาวภิงฺค.    ๒/๓๓๒.  
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           สองบทวา  อฏ   ปรมานิ   ไดแก   พึงทราบอยางยิ่งทั้งหลาย   ที ่  
กลาวแลวในหนหลังน่ันเอง   แตจัดดวยอํานาจหมวด ๘.  
          หลายบทวา  อฏสุ  ธมฺเมสุ  สมฺมาวตฺติตพฺพ   ไดแก  ในธรรม 
๘  ที่ทรงแสดงในสมถขันธกะ  โดยนัยมีขอวา   ไมพึงงดอุโบสถแกภิกษุผูปก- 
ตัตต  ไมพึงงดปวารณาแกภิกษุผูปกตัตต   เปนอาทิ.                         
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น    ฉะน้ีแล. 
                                พรรณนาหมวด  ๘  จบ 
 
                                  [พรรณนาหมวด  ๙] 
           วินิจฉัยในหมวด ๙  พึงทราบดังนี้:- 
           สองบทวา  นว  อาฆาตวตฺถูนิ  ไดแก  อาฆาตวัตถุ  ๙  มผูีกอาฆาต 
วา   เขาไดพระพฤติไมเปนประโยชนแกเรา   เปนอาทิ.                    
           สองบทวา  นว   อาฆาตปฏิวินยา   ไดแก   อุบายกําจัดอาฆาต  ๙ 
มีขอวา   บุคคลยอมกําจัดอาฆาตเสีย   ดวยคิดวา   เมื่อเราผูกอาฆาตอยูวา    เขา 
ไดประพฤติไมเปนประโยชนแกเรา    ความไมประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนนั้น 
เราจะพึงไดในบุคคลน้ี    จากไหน   ดังนี้    เปนอาทิ. 
           สองบทวา  นว   วินีตวตฺถูนิ  ไดแก   ความงด   ความเวน   ความ 
กําจัดเสียดวยอริยมรรค   จากวัตถุแหงอาฆาต  ๙. 
           หลายบทวา   นวห ิ  สงฺโฆ    ภชิฺชติ   ไดแก     ความแตกแหงสงฆ  
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   อุบาลี   ความราวแหงสงฆและความแตกแหงสงฆ 
ยอมมีภิกษุ  ๙  รูปบาง  เกินกวา ๙ รปูบาง  ดังน้ี. 
           สองบทวา   นว   ปรมานิ   ไดแก   พึงทราบอยางยิ่งท้ังหลายที่กลาว 
แลวในหนหลังน่ันแล   แตจัดดวยอํานาจหมวด  ๙.  
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           ธรรมชื่อวามีตัณหาเปนมูล  ไดแก  ความแสวงอาศัยตัณหา  ลาภอาศัย    
ความแสวง.   ตัดสินอาศัยลาภ.   ความรักดวยความพอใจอาศัยตัดสิน.    ความ 
ตกลงใจอาศัยความรักดวยความพอใจ.   ความหวงอาศัยความตกลงใจ.   ความ 
ตระหน่ีอาศัยความหวง.   ความอารักขาอาศัยความตระหนี่.    การฉวยไมพลอง 
การฉวยศัสตรา    ทะเลาะแกงแยงโตเถียง    กลาววา   มึง ๆ  ความสอเสียดและ 
กลาวเท็จ   มคีวามอารักขาเปนเหตุ. 
           บทวา  นววิธมานา  ไดแก  มานะของบุคคล   ผูดีกวาวา  " เราเปน 
คนดีกวา"    เปนตน. 
           สองบทวา  นว  จวีรานิ  มีความวา   จีวรทีพ่ระผูมีพระภาคเจาตรัส 
โดยนัยมีอาทิวา  ไตรจีวร  หรือวา   ผาอาบน้ําฝน.* 

           บทวา น  วิกปฺเปตพฺพานิ  มีความวา  จีวรที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
แลว   ไมควรวิกัปป. 
           หลายบทวา   นว  อธมฺมิกานิ  ทานานิ  มีความวา  ทานท่ีพระ- 
 ผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีวา   นอมลาภท่ีเขานํามาเพ่ือสงฆ   ไปเพ่ือสงฆหมูอ่ืน 
ก็ตาม  เพ่ือเจดียก็ตาม  เพ่ือบุคคลก็ตาม.   นอมลาภท่ีเขานํามาเพ่ือเจดีย  ไปเพ่ือ 
เจดียอ่ืนก็ตาม   เพ่ือสงฆก็ตาม,    เพ่ือบุคคลก็ตาม  นอมลาภท่ีเขานํามาเพ่ือบุคคล 
ไปเพ่ือบุคคลอ่ืนก็ตาม   เพ่ือสงฆก็ตาม  เพ่ือเจดียก็ตาม. 
           หลายบทวา  นวปฏิคฺคหา ปริโภคา   ไดแก  รับและบรโิภคทาน 
เหลาน้ันเอง. 
          หลายบทวา  ตีณิ  ธมฺมิกานิ  ทานานิ  ไดแก  ทาน  ๓  นี้  คือ 
 ใหของท่ีเขาถวายสงฆแกสงฆเทาน้ัน,     ใหของท่ีเขาถวายเจดียแกเจดียเทาน้ัน, 
*  ติจีวรนฺติ  วา  วสฺสิกสาฏิกาติ  วา  
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ใหของท่ีเขาถวายบุคคลแกบุคคลเทาน้ัน.   แมการรบัและบริโภค    ก็คือรับและ   
บริโภคทาน ๓ นั้นแล.                                                              
          หลายบทวา  นว  อธมฺมิกา  สฺตฺติโย  ไดแก  ติกะ  ๓  ที่ทรง 
แสดงแลวในสมถขันธกะอยางนี้  คือ บุคคลเปนอธัมมวาที, ภิกษุมากหลายเปน 
อธัมมวาที,     สงฆเปนอธัมมวาที.    แมบัญญัติที่ชอบธรรมกท็รงแสดงแลวใน 
สมถขันธกะน้ันแล  โดยนัยมีอาทิวา  บุคคลเปนธัมมวาที  ดังนี้. 
           หมวดเกา  ๒  หมวด   ในกรรมไมเปนธรรม  พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสไวแลวดวยอํานาจแหงปาจิตตีย   ในนิทเทสแหงสิกขาบทท่ี  ๑  แหงโอวาท 
วรรค.*  
           หมวดเกา ๒ หมวด  ในกรรมเปนธรรม   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
แลว  ดวยอํานาจแหงทุกกฏ  ในนิทเทสแหงสิกขาบทที่ ๑  แหงโอวาทวรรคน้ัน 
เหมือนกัน. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                                  พรรณนาหมวด  ๙  จบ 
 
                                   [พรรณนาหมวด  ๑๐] 
           วินิจฉัยในหมวด  ๑๐ พึงทราบดังนี้:- 
           สองบทวา  ทส   อาฆาตวตฺถูนิ  ไดแก อาฆาตวัตถุ ๙  ที่กลาวแลว 
ในหมวด ๙   กับขอน้ีวา   ก็หรือ  อาฆาต  ยอมเกิดข้ึนในอัฏฐานะ  จึงรวมเปน 
๑๐.  แมอุบายกําจัดอาฆาต   พึงทราบอุบาย  ๙  ที่กลาวแลวในหมวด  ๙  นั้น 
รวนเปน  ๑๐ ทั้งขอน้ีวา  ก็หรือ   อาฆาตเกิดในอัฏฐานะ  จึงกําจัดอาฆาตเสีย 
ดวยพิจารณาวา  ขอน้ัน  เราจะพึงไดในผูนี้จากไหน. 
*  มหาวีภงฺค  ๒/๑๗๑   
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           สองบทวา  ทส  วินีตวตฺถูนิ      ไดแก   วินตีวัตถุ  ๑๐  กลาว   คือ   
เวนจากอาฆาตวัตถุ  ๑๐.  
           สองบทวา  ทสวตฺถุกา  มิจฺฉาทิฏ ิ   ไดแก  พึงทราบดวยอํานาจ 
แหงวัตถุวา   ผลแหงทานอันบุคคลใหแลว   ไมมี   เปนอาทิ. 
           สัมมาทิฏฐิ   พึงทราบดวยอํานาจวัตถุวา   ผลแหงทานอันบุคคลใหแลว 
มีอยู   เปนอาทิ. 
           สวนอันตคาหิกทิฏฐิ   พึงทราบดวยอํานาจแหงความเห็นวา   โลกเท่ียง 
เปนอาทิ. 
           มิจฉัตตะ  ๑๐ มีมจิฉาทิฏฐิเปนตน  มีมิจฉาวิมุตติเปนปริโยสาน. ทฎิฐิ 
ที่ตรงกันขาม   เปนสัมมัตตะ. 
           การจับสลาก   ทรงแสดงแลวในสมถขันธกะ.                          
           หลายบทวา   หสหงฺเคหิ     สมนฺนาคโต     ภิกฺขุ     อุพฺพาหิกาย 
สมฺมนฺนิตพฺโพ ไดแก  ดวยองค  ๑๐  ทีต่รัสไวในสมถขันธกะ  โดยนัยม ี
คําวา  เปนผูมีศีล  เปนตน. 
           โทษ  ๑๐ ประการ   ในการเขาสูภายในวังหลวง    ไดทรงแสดงแลวใน 
ราชสิกขาบท*. 
           สองบทวา ทส  ทานวตฺถูนิ  ไดแก  ขาว  น้าํ  ผา  ยาน  ระเบียบ 
ของหอม   เครี่องทา  ที่นอน  ที่พัก   เชื้อประทีป. 
           สองบทวา   ทส   รตนานิ   ไดแก   แกว  ๑๐  ประการ  มีมุกดา    มณี 
ไพฑูรย  เปนตน.                                                          
           สองบทวา  ทส  ปสุกูลานิ  มคีวามวา  อุปสัมบทพึงทําความขวนขวาย 
ในจีวรเหลานี้   คือ  ผาที่ตกท่ีปาชา  ผาที่ตกท่ีประตูตลาด  ผาที่หนูกัด  ผาที่ 
*    มหาวิภงฺค.  ๒/๔๘๔.  
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ปลวกกัด   ผาท่ีถูกไฟไหม   ผาท่ีโคกัด   ผาท่ีแพะกัด   ผาหมจอมปลวก   ผาท่ี   
เขาทิ้งในท่ีอภิเษก   ผาท่ีเขานําไปสูปาชาแลวนํากลับมา. 
           ในอรรถกถากุรุนทีกลาววา   จีวรสาธารณะ ๑๐  นั้น   ไดแก   จีวร ๑๐ 
ชนิด  ดวยอํานาจจีวรที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาววา  ภิกษุฉัพพัคคีย  ยอม 
ทรงจีวรทั้งหลายมีจีวรเขียวลวนเปนตน.   
           แตในมหาอรรถกถากลาววา   ไดแก   จีวร ๑๐  ชนิด    เพ่ิมผาอาบนํ้า 
หรือผาคาดนม   (ของภิกษุณี)  เขาในจีวรที่ควร ๙ ชนิด. 
           บุคคลท่ีไมควรไหว  ไดแสดงแลวในเสนาสนขันธกะ. 
           อักโกสวัตถุ   ไดแสดงแลวในโอมสวาทสิกขาบท๑. 
           อาการ ๑๐ ไดแสดงแลวในเปสุญญสิกขาบท๒. 
           สองบทวา ทส  เสนาสนานิ    ไดแก    เตียง   ต่ัง    ฟูก    หมอน 
เครื่องรองรักษาพ้ืน  เสื่อสําหรับปูทับขางบน  ทอนหนังสําหรับรองน่ัง  ผาปูนอน   
เครื่องลาดทําดวยหญา   เครื่องลาดทําดวยใบไม. 
           หลายบทวา  ทส   วรานิ   ยาจึสุ   มีความวา    นางวิสาขาไดขอพร 
๘ ประการ,  พระเจาสุทโธทนะไดทรงขอพร ๑   หมอชีวกไดขอพร ๑. 
           อานิสงสแหงยาคู      และอกัปปยมังสะ      ไดทรงแสดงแลวในเภสัชช- 
ขันธกะ. 
           บทที่เหลือในที่ทั้งปวง   ต้ืนทั้งน้ัน    ฉะน้ีแล. 
                                       พรรณนาหมวด  ๑๐  จบ 
๑.  มหาวภงฺค. ๒/๑๖๔.   ๒.  มหาวภิงฺก.  ๒/๖๘๔.  
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                                [พรรณนาหมวด  ๑๑]    
          วินิจฉัยในหมวด  ๑๑ พึงทราบดังน้ี:-  
          บทวา  เอกาทส  ไดแก   บุคคล ๑  พวก   มีบณัเฑาะกเปนตน. 
           สองบทวา   เอกาทส   ปาทุกา  ไดแก   เขียงเทา  ๑๐  อยาง    เปน 
วิการแหงรัตนะ   เขียงเทาไม  ๑,    สวนเขียงเทาทําดวยหญาสามัญ   หญาปลอง 
และหญามุงกระตายเปนตน    จัดเขาพวกเขียงเทาไมเหมือนกัน. 
           สองบทวา เอกาทส  ปตฺตา  ไดแก  บาตรท่ีทําดวยรตนะ  ๑๐ ชนิด 
รวมทั้งบาตรที่ทําดวยทองแดงหรือทําดวยไม. 
           สองบทวา   เอกาทส   จีวรานิ   ไดแก   จีวรเขียวลวนเปนตน. 
           สองบทวา  เอกาทส   ยาวตติยกา   ไดแก   อุกขิตตานุวัตติกา  ๑ 
สังฆาทิเสสของภิกษุณี ๘  อริฏฐสิกขาบท  ๑  จัณฑกาฬีสิกขาบท ๑. 
           อันตรายิกธรรมทัง้หลาย   อันภิกษุณีผูสวดกรรมวาจาพึงถาม   มีขอวา 
น  สมีนิมิตฺตา   เปนตน   ชื่อวาอันตรายิกธรรม ๑๑. 
           หลายบทวา  เอกาทส  จีวราน  อธิฏาตพฺพานิ  ไดแก  ไตรจีวร 
ผาอาบนํ้าฝน    ผานิสีทนะ   ผาปูนอน    ผาปดฝ   ผาเช็ดหนา    บริขารโจล 
ผาอาบน้ํา  ผาคาดนม. 
           บทวา  น   วิกปฺเปตพฺพานิ    มคีวามวา  จีวร ๑๑ ชนิดนัน้แล  จําเดิม 
แตกาลท่ีอธิษฐานแลว   ไมควรวิกัปป. 
           ลูกดุมและลูกถวิน  ม ี๑๑ อยาง   รวมทั้งทีถ่ักดวยดาย.   ทั้งหมดน้ัน 
ไดแสดงแลวในขุททกขันธกะ. 
           ปฐพี   ไดแสดงแลวในปฐวีสิกขาบท*. 
*   มหาวิภงฺค.  ๒/๒๓๐.  
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           ระงับนิสัย   จากอุปชฌาย ๕   จากอาจารย ๖   รวมเปน ๑๑ อยางนี้.    
           บุคคลไมควรไหว  รวมทั้งบุคคลผูเปลือยกายจึงเปน  ๑๑,    บุคคลไม 
ควรไหวทั้งหมดนั้น  ไดแสดงแลวในเสนาสนขันธกะ.                
           อยางยิ่ง  ๑๑   พึงทราบในอยางยิ่ง ๑๔   ทีก่ลาวแลวในหนหลัง   แตจัด 
ดวยอํานาจหมวด ๑๑.                                                              
           สองบทวา   เอกาทส   วรานิ   ไดแก   พร  ๑๐   ประการที่กลาวแลว 
ในหนหลัง   กับพรท่ีพระนางมหาปชาบดีทูลขอ. 
           สีมาโทษ   ๑๑ อยาง  จักมาในกัมมวรรค  โดยนัยมีคําวา   สมมติสีมา 
เล็กเกินนัก   เปนอาทิ. 
           ข้ึนชือ่วา  โทษ ๑๑ ประการ  ในบุคคลผูดา  ผูกลาวขู   พึงทราบโดย 
พระบาลีวา    ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นใด    ผูดา    ผูกลาวขูเพ่ือนพรหมจรรย 
ทั้งหลาย   มกัดาวาพระอริยะ,   ขอท่ีภิกษุนั้น   ไมพึงประสบความฉิบหาย ๑๑ 
อยางใดอยางหนึ่ง   นั่นมิใชฐานะ  มิใชโอกาส.  ความฉิบหาย  ๑๑  อยาง  คือ 
อะไรบาง ?   คือ  ภิกษุนัน้ไมบรรลุคุณท่ีไมบรรล ุ๑   เสื่อมจากคุณท่ีไดบรรล ุ
แลว  ๑  สัทธรรมของภิกษุนั้นไมผองใส ๑  ภิกษุนั้น    ยอมเปนผูมีความดูหมิ่น 
ในพระสัทธรรม ๑   เบื่อหนายประพฤติพรหมจรรย  ๑  ตองอาบัติที่เศราหมอง 
อยางใดอยางหนึ่ง ๑    ลาสิกขาเวียนมาเปนคนเลว ๑     ถูกความเจ็บไขคือโรค 
อยางหนัก ๑   ถึงความคลั่งเปนบา   ๑   ยอมหลงใหลทํากาลกิริยา  ๑  เบื้องหนา 
แตมรณะเพราะแตกแหงกาย    ยอมเขาถึงอบาย   ทคุติ   วินิบาต   นรก  ๑.   ก ็
พระพุทธวจนะ    พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงควา    สัทธรรม    ในบทวา 
สทฺธมฺมสฺส   นี้. 
           บทวา   อาเสวิตาย   ไดแก   เสพมาต้ังแตแรก. 
           บทวา   ภาวิตาย   ไดแก   ใหสาํเร็จ   หรือใหเจริญ.  
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           บทวา   พหุลีกตาย  ไดแก   กระทําบอย ๆ.    
           บทวา   ยานีกตาย   ไดแก   ทําใหคลายยานท่ีเทียมไวดีแลว. 
           บทวา   วตฺถุกตาย  ไดแก   ทําใหเปนคุณต้ังมั่น      โดยประการท่ีจะ 
ต้ังม่ัน. 
           บทวา  อนุฏ ิตาย  ไดแก   ประพฤติเนือง ๆ.  อธิบายวา  อธิษฐาน 
เปนนิตย. 
           บทวา  ปริจิตาย   ไดแก   สะสมโดยรอบ  คือ   สะสมในทิศทั้งปวง 
คือ   สะสมท่ัวถึง.   อธิบายวา   ใหเจรญิยิ่ง ๆ. 
           บทวา  สุสมารทฺธาย  ไดแก   ปรารภดีพรอม.  อธิบายวา  นอมเขา 
ไปสูความเปนผูชํานาญ.                 
           สองบทวา  น  ปาปก  สุปน  มคีวามวา  ไมฝนเห็นเฉพาะที่ลามก 
เทาน้ัน,    แตยอมฝนเห็นที่ดี   คือ   ที่เปนเหตุแหงความเจริญ. 
           สองบทวา  เทวตา  รกขฺนติ    มีความวา   อารักขเทวดาท้ังหลาย 
ยอมจัดต้ังการรักษาที่ชอบธรรม. 
           หลายบทวา  ตุวฏ  จิตฺต  สมาธยิติ  ไดแก   จิตยอมต้ังม่ัน  (เปน 
สมาธิ)   เร็ว. 
           สองบทวา   อุตฺตรึ  อปฺปฏิวิชฌฺนฺโต   มีความวา   เมื่อไมกระทํา 
ใหแจงซ่ึงพระอรหัต  ซึ่งยิ่งกวาเมตตาฌานข้ึนไป  คงเปนเสขบุคคลหรือปุถุชน 
ก็ตาม   เมื่อทํากาลกิริยา   ยอมเปนผูเขาถึงพรหมโลก. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                 เอกุตตรกวัณณนา  มีพรรณนาหมวด  ๑๑  เปนที่สุด  จบ     
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                                 อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชนา   
                                    อุโปสถกรรมเปนตน 
           [๑,๐๐๗]  อุโบสถกรรม   มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง 
มีอะไรเปนที่สุด 
           ปวารณากรรม   มอีะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทามกลาง   มีอะไร 
เปนที่สุด 
           ตัชชนียกรรม   มอีะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง    มีอะไร 
เปนที่สุด 
           นิยสกรรม   มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง   มีอะไรเปน 
ที่สุด 
           ปพพาชนียกรรม  มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทามกลาง  มีอะไร 
เปนที่สุด 
           ปฏิสารณียกรรม  มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทามกลาง  มีอะไร 
เปนที่สุด 
           อุกเขปนียกรรม  มีอะไรเปนเบื้องตนตน    มีอะไรเปนทามกลาง   มีอะไร 
เปนที่สุด 
           การใหปริวาส   มอีะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง   มีอะไร 
เปนที่สุด 
           การชกัเขาหาอาบัติเดิม    มีอะไรเปนเบื้องตน     มีอะไรเปนทามกลาง 
มีอะไรเปนที่สุด                                      
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           การใหมานัต    มอีะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง    มีอะไร   
เปนที่สุด 
           อัพภาน  มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทามกลาง  มีอะไรเปนที่สุด 
           อุปสัมปทากรรม  มีอะไรเปนเบื้องตน  มีอะไรเปนทามกลาง  มีอะไร 
เปนที่สุด 
           การระงับตัชชนียกรรม    มีอะไรเปนเบื้องตน     มีอะไรเปนทามกลาง 
มีอะไรเปนที่สุด 
           การระงับนิยสกรรม   มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทามกลาง   มี 
อะไรเปนที่สุด 
           การระงับปพพาชนียกรรม  มอีะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทามกลาง 
มีอะไรเปนที่สุด                                                
           การระงับปฏิสารณียกรรม   มอีะไรเปนเบื้องตน  มีอะไรเปนทามกลาง 
มีอะไรเปนที่สุด 
           การระงับอุกเขปนียกรรม  มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทามกลาง 
มีอะไรเปนที่สุด 
           สติวินัย  มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง  มีอะไรเปนที่สุด 
           อมูฬหวินัย   มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง   มีอะไรเปน 
ที่สุด 
           ตัสสปาปยสิกา   มีอะไรเปนเบื้องตน    มอีะไรเปนทามกลาง   มีอะไร 
เปนที่สุด 
           ติณวัตถารกะ   มอีะไรเปนเบื้องตน     มีอะไรเปนทามกลาง    มีอะไร 
เปนที่สุด  
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           การสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี  มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทาม   
กลาง  มีอะไรเปนที่สุด 
           การสมมติใหอยูปราศจากไตรจีวร   มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปน 
ทามกลาง  มีอะไรเปนที่สุด 
           การสมมติสันถัต  มีอะไรเปนเบื้องตน    มอีะไรเปนทามกลาง  มีอะไร 
เปนที่สุด 
           การสมมติใหทิ้งรูปยะ  มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง  มี 
อะไรเปนที่สุด 
           การสมมติใหรับผาสาฎก    มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง 
มีอะไรเปนที่สุด 
           การสมมติใหรับบาตร  มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทามกลาง  มี 
อะไรเปนที่สุด 
           การสมมติไมเทา   มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทามกลาง  มีอะไร 
เปนที่สุด 
           การสมมติสาแหรก    มีอะไรเปนเบื้องตน     มีอะไรเปนทามกลาง   ม ี
อะไรเปนที่สุด 
           การสมมติไมเทาและสาแหรก    มีอะไรเปนเบื้องตน     มีอะไรเปนทาม 
กลาง  มีอะไรเปนที่สุด.  
 
                             ถามและตอบอุโบสถกรรมเปนตน 
           [๑,๐๐๙]    ถามวา   อุโบสถกรรม   มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปน 
ทามกลาง  มีอะไรเปนที่สุด  
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           ตอบวา  อุโบสถกรรม  มีสามัคคีเปนเบื้องตน   มีการกระทําเปนทาม    
กลาง  มีความสําเร็จเปนท่ีสุด                                            
           ถ.  ปวารณากรรม   มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง   ม ี
อะไรเปนที่สุด 
           ต.  ปวารณากรรม  มีสามัคคีเปนเบื้องตน   มีการกระทําเปนทามกลาง 
มีการสําเร็จเปนที่สุด 
           ถ.  ตัชชนียกรรม  มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทามกลาง  มีอะไร 
เปนที่สุด 
           ต.  ตัชชนียกรรม  มีวัตถุและบคุคลเปนเบื้องตน  มีญัตติเปนทามกลาง 
มีกรรมวาจาเปนที่สุด 
           ถ.  นยิสกรรม   มอีะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง  มีอะไร 
เปนที่สุด                                                                          
           ต.  นยิสกรรม  มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน    มีญัตติเปนทามกลาาง 
มีกรรมวาจาเปนที่สุด 
           ถ.  ปพพาชนียกรรม  มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง  มี 
อะไรเปนที่สุด 
           ต.  ปพพาชนียกรรม  มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน  มีญัตติเปนทาม 
กลาง  มีกรรมวาจาเปนที่สุด 
           ถ.  ปฏิสารณียกรรม   มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง  มี 
อะไรเปนที่สุด  
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           ต.   ปฏิสารณียกรรม   มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน    มีญัตติเปนทาม    
กลาง   มีกรรมวาจาเปนที่สุด 
           ถ.  อุกเขปนียกรรม   มีอะไรเปนเบื้องตน     มีอะไรเปนทามกลาง  มี 
อะไรเปนที่สุด 
           ต.  อุกเขปนียกรรม   มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน    มญีัตติเปนทาม 
กลาง   มีกรรมวาจาเปนที่สุด 
           ถ.  การใหปริวาส  มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไร 
เปนที่สุด 
           ต.  การใหปริวาส  มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน  มีญัตติเปนทามกลาง 
มีกรรมวาจาเปนที่สุด 
           ถ.   การชักเขาหาอาบัติเดิม  มีอะไรเปนเบื้องตน  มีอะไรเปนทามกลาง 
มีอะไรเปนที่สุด 
           ต.   การชักเขาหาอาบัติเดิม    มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน     มีญัตติ 
เปนทามกลาง   มีกรรมวาจาเปนที่สุด 
           ถ.   การใหมานัต   มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทามกลาง  มีอะไร 
เปนที่สุด 
           ต.  การใหมานัต  มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน   มีญัตติเปนทามกลาง 
มีกรรมวาจาเปนที่สุด                                                                
           ถ.   อัพภาน  มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง  มีอะไรเปน 
ที่สุด 
           ต.  อัพภาน    มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน     มีญัตติเปนทามกลาง 
มีกรรมวาจาเปนที่สุด  
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           ถ.  อุปสัมปทากรรม  มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง   มี    
อะไรเปนที่สุด 
           ต.  อุปสัมปทากรรม    มีบุคคลเปนเบื้องตน     มีญัตติเปนทามกลาง 
มีกรรมวาจาเปนที่สุด 
           ถ.  การระงับตัชชนียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน  มีอะไรเปนทามกลาง 
มีอะไรเปนที่สุด  
           ต.  การระงับตัชชนียกรรม    มคีวามประพฤติชอบเปนเบ้ืองตน    ม ี
ญัตติเปนทามกลาง  มีกรรมวาจาเปนท่ีสุด 
           ถ.  การระงับนิยสกรรม   มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง 
มีอะไรเปนที่สุด 
           ต.  การระงับนิยสกรรม   มีความพระพฤติชอบเปนเบ้ืองตน   มีญัตติ 
เปนทามกลาง  มีกรรมวาจาเปนที่สุด                                       
           ถ.  การระงับปพพาชนียกรรม  มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทาม 
กลาง  มีอะไรเปนที่สุด 
           ต.  การระงับปพพาชนียกรรม  มีความพระพฤติชอบเปนเบ้ืองตน   มี 
ญัตติเปนทามกลาง   มีกรรมวาจาเปนที่สุด  
           ถ.  การระงับปฏิสารณียกรรม  มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทาม 
กลาง  มีอะไรเปนที่สุด 
           ต.  การระงับปฏิสารณียกรรม  มีความประพฤติชอบเปนเบ้ืองตน   มี 
ญัตติเปนทามกลาง  มีกรรมวาจาเปนท่ีสุด  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 584 

           ถ.  การระงับอุกเขปนียกรรม  มีอะไรเปนเบื้องตน    มอีะไรเปนทาม    
กลาง  มีอะไรเปนที่สุด 
           ต.  การระงับอุกเขปนียกรรม  มีความพระพฤติชอบเปนเบ้ืองตน    มี 
ญัตติเปนทามกลาง  มีกรรมวาจาเปนท่ีสุด 
           ถ.  สติวินัย  มีอะไรเปนเบื้องตน  มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด 
           ต.  สติวินัย  มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน  มีญัตติเปนทามกลาง  มี 
กรรมวาจาเปนที่สุด                                              
           ถ.  อมูฬหวินัย  มอีะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง  มีอะไร 
เปนที่สุด. 
           ต.  อมูฬหวินัย   มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน  มีญัตติเปนทามกลาง 
มีกรรมวาจาเปนที่สุด                                       
           ถ.  ตัสสปาปยสิกา   มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปนทามกลาง    ม ี
อะไรเปนที่สุด 
           ต.   ตัสสปาปยสิกา    มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน      มีญัตติเปน 
ทามกลาง   มีกรรมวาจาเปนที่สุด                       
           ถ.  ติณวัตถารกะ  มีอะไรเปน เบื้องตน  มีอะไรเปนทามกลาง  มีอะไร 
เปนที่สุด 
           ต.  ติณวัตถารกะ  มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน   มีญัตติเปนทามกลาง 
มีกรรมวาจาเปนที่สุด                                                               
           ถ.  การสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี  มีอะไรเปนเบื้องตน    มีอะไรเปน 
ทามกลาง   มีอะไรเปนที่สุด  
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           ต.  การสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี  มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน    มี   
ญัตติเปนทามกลาง  มีกรรมวาจาเปนท่ีสุด                                    
           ถ.   การสมมติใหอยูปราศจากไตรจีวร   มอีะไรเปนเบื้องตน    มีอะไร 
เปนทามกลาง  มีอะไรเปนที่สุด 
           ต.  การสมมติใหอยูปราศจากไตรจีวร   มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน 
มีญัตติเปนทามกลาง  มีกรรมวาจาเปนที่สุด 
           ถ.  การสมมติสันถตั   มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทามกลาง  มี 
อะไรเปนที่สุด                                                   
           ต.  การสมมติสันถตั     มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน      มีญัตติเปน 
ทามกลาง   มีกรรมวาจาเปนที่สุด 
           ถ.  การสมมติใหเปนผูทิ้งรูปยะ    มีอะไรเปนเบื้องตน     มีอะไรเปน 
ทามกลาง  มีอะไรเปนที่สุด 
           ต.  การสมมติใหเปนผูทิ้งรูปยะ    มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน    ม ี
ญัตติเปนทามกลาง    มีกรรมวาจาเปนที่สุด 
           ถ.  การสมมติใหรบัผาสาฎก     มีอะไรเปนเบื้องตน     มอีะไรเปน 
ทามกลาง  มีอะไรเปนที่สุด 
           ต.  การสมมติใหรบัผาสาฎก   มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน    มญีัตติ 
เปนทามกลาง    มีกรรมวาจาเปนที่สุด 
           ถ.  การสมมติใหรบับาตร  มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทามกลาง 
มีอะไรเปนที่สุด                                               
           ต.   การสมมติใหรับบาตร    มวัีตถุและบุคคลเปนเมื่อเบ้ืองตน     มญีัตติ 
เปนทามกลาง   มีกรรมวาจาเปนที่สุด  
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            ถ.  การสมมติไมเทา     มีอะไรเปนเบื้องตน      มีอะไรเปนทามกลาง   
มีอะไรเปนที่สุด        
            ต.  การสมมติไมเทา     มีวัตถแุละบุคคลเปนเบื้องตน      มีญัตติเปน 
ทามกลาง  มีกรรมวาจาเปนที่สุด 
            ถ.   การสมมติสาแหรก    มีอะไรเปนเบื้องตน     มีอะไรเปนทามกลาง   
มีอะไรเปนที่สุด 
            ต.  การสมมติสาแหรก   มีวัตถแุละบุคคลเปนเบื้องตน     มีญัตติเปน 
ทามกลาง   มีกรรมวาจาเปนที่สุด 
            ถ.   การสมมติไมเทาและสาแหรก   มีอะไรเปนเบื้องตน     มีอะไรเปน 
ทามกลาง  มีอะไรเปนที่สุด 
            ต.    การสมมติไมเทาและสาแหรก    มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน    ม ี
ญัตติเปนทามกลาง   มีกรรมวาจาเปนที่สุด. 
                         ถามและตอบอุโบสถกรรมเปนตน  จบ 
 
                             อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชนา  วัณณนา  
           วินิจฉัยในคําแกคําถามทั้งหลายมีคําถามวา      อะไรเปนเบื้องตนของ 
อุโบสถกรรม   เปนอาทิ   พึงทราบดังนี้:- 
           สองบทวา  สามคฺคี  อาทิ   มคีวามวา  กายสามัคคีของภิกษุทั้งหลาย 
ผูคิดวา   จักทําอุโบสถ   แลวชําระสีมา   นําฉันทะและปาริสุทธิมา   ประชมุกัน 
เปนเบื้องตนของอุโบสถกรรม.  
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           สองบทวา    กริิยา   มชฺเฌ   มคีวามวา   กิรยิาที่กระทําบุพกิจสวด     
ปาฏิโมกข  เปนทามกลางของอุโบสถกรรม. 
           สองบทวา   นิฏาน  ปริโยสาน   มีความวา   ความจบปาฏิโมกข 
ดังน้ีวา    ภิกษุทั้งหมดทีเดียว    พึงเปนผูพรอมเพรียง     ชื่นชมยินดีดวยดีอยู 
เปนผูไมวิวาทอยู   ศกึษาในพระปาฏิโมกขนั้น  เปนที่สุด  (ของอุโบสถกรรม). 
           หลายบทวา  ปวารณากมฺมสฺส  สามคฺคี  อาทิ  มีความวา   กาย- 
สามัคดีของภิกษุทั้งหลายผูคิดวา   จักทําปวารณา   แลวชําระสีมา   นําฉันทะและ 
ปวารณามา  ประชุมกัน    เปนเบื้องตนของปวารณากรรม. 
           สองบทวา  กิริยา  มชฺเฌ  มีความวา  ปวารณาญัตติและปวารณากถา 
เปนทามกลาง   (ของปวารณากรรม). 
           คําของภิกษุผูสังฆนวกะที่วา    ขาพเจาเห็นอยู    จักทําคืน    เปนที่สดุ 
(ของปวารณากรรม). 
           ภิกษุยอมเปนผูควรแกกรรม   ดวยวัตถุใด     วัตถุนั้น   ชื่อวาวัตถุใน 
กรรมท้ังหลาย  มีตัชชนียกรรมเปนตน. 
           บุคคลท่ีกอวัตถุนัน้  ชื่อวาบุคคล.          
           สองบทวา    กมมฺวาจา    ปรโิยสาน    มีความวา    คําสุดทายแหง 
กรรมวาจานั้น ๆ อยางนี้วา     ตัชชนียกรรม    อันสงฆทําแลว    แกภิกษุชื่อนี้ 
ควรแกสงฆ  เพราะเหตุนั้นจึงนิ่ง,  ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้  เปนที่สุด 
ของกรรมทั้งหลาย  มีตัชชนียกรรมเปนตน. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง    ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                           พรรณนาอุโปสถาทิปุจฉาวิสัชนา  จบ  
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                                         อัตถวเสปกรณ   
                             อํานาจประโยชน  ๑๐  ประการ 
           [๑,๐๐๙]  พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบท     แกพระสาวกท้ังหลาย 
เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ  คือ  เพ่ือความรับวาดีแหงสงฆ ๑ 
เพ่ือความผาสุกแหงสงฆ ๑   เพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก  ๑    เพ่ืออยูผาสุกแหงภิกษุ 
ผูมีศีลเปนที่รัก ๑    เพ่ือปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑    เพ่ือกําจัด 
อาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑   เพ่ือความเลื่อมใสจากชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส  ๑ 
เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว   ๑      เพ่ือความต้ังม่ันแหงพระ- 
สัทธรรม ๑  เพ่ืออนุเคราะหพระวินัย ๑. 
           [๑,๐๑๐]   สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ  สิ่งนั้นเปนความผาสุกแหง 
สงฆ     สิ่งใดเปนความผาสุกแหงสงฆ     สิ่งน้ันเปนไปเพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก 
สิ่งใดเปนไปเพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก   สิ่งน้ันเปนไปเพ่ืออยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีล 
เปนที่รัก   สิง่ใดเปนไปเพ่ืออยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก     สิ่งน้ันเปนไป 
เพ่ือปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน    สิ่งใดเปนไปเพ่ือปองกันอาสวะอัน 
จะบังเกิดในปจจุบัน     สิง่น้ันเปนไปเพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต 
สิ่งใดเปนไปเพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต      สิ่งน้ันเปนไปเพ่ือความ       
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส    สิ่งใดเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที ่
ยังไมเลื่อมใส  สิ่งนั้นเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว  สิ่งใด        
เปนไปเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนผูที่เลื่อมใสแลว    สิ่งน้ันเปนไปเพ่ือความ  
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ต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม  สิ่งใดเปนไปเพ่ือความต้ังมั่นแหงพระสัทธรรม  สิง่น้ัน  
เปนไปเพ่ืออนุเคราะหพระวินัย. 
           [๑,๐๑๑]   สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ  สิ่งนั้นเปนความผาสุกแหง 
สงฆ    สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ    สิ่งน้ัน เปนไปเพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก 
สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ   สิ่งน้ันเปนไปเพ่ืออยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีลเปน 
ที่รัก   สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ    สิ่งน้ัน เปนไปเพ่ือปองกันอาสวะอันจะ 
บังเกิดในปจจุบัน     สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ    สิ่งน้ันเปนไปเพ่ือกําจัด 
อาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต  สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ   สิ่งน้ันเปนไป 
เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส      สิง่ใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ 
สิ่งน้ันเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลือ่มใสแลว    สิ่งใดเปนความรับ 
วาดีแหงสงฆ   สิ่งน้ันเปนไปเพ่ือความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม   สิ่งใดเปนความ 
รับวาดีแหงสงฆ   สิ่งน้ันเปนไปเพ่ืออนุเคราะหพระวินัย. 
           [๑,๐๑๒]   สิ่งใดเปนความผาสุกแหงสงฆ   สิ่งน้ันเปนไปเพ่ือขมบุคคล 
ผูเกอยาก   สิง่ใดเปนความผาสุกแหงสงฆ    สิ่งนัน้เปนไปเพ่ืออยูผาสุกแหงภิกษุ 
ผูมีศีลเปนที่รัก  สิ่งใดเปนความผาสุกแหงสงฆ  สิ่งนั้นเปนไปเพ่ือปองกันอาสวะ 
อันจะบังเกิดในปจจุบัน  สิ่งใดเปนความผาสุกแหงสงฆ  สิ่งนั้นเปนไปเพ่ือกําจัด 
อาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต    สิ่งใดเปนความผาสุกแหงสงฆ    สิ่งน้ันเปนไป 
เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส     สิง่ใดเปนความผาสุกแหงสงฆ 
สิ่งน้ันเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลือ่มใสแลว     สิ่งใดเปนความ 
ผาสุกแหงสงฆ  สิ่งนั้นเปนไปเพ่ือความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม  สิ่งใดเปนความ 
ผาสุกแหงสงฆ    สิ่งนั้นเปนไปเพ่ืออนุเคราะหพระวินัย    สิ่งใดเปนความผาสุก 
แหงสงฆ   สิ่งน้ันเปนความรับวาดีแหงสงฆ.  
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           [๑,๐๑๓]  สิ่งใดเปนไปเพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก. . .สิ่งใดเปนไปเพ่ืออยู    
ผาสุกแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก. . . สิ่งใดเปนไปเพ่ือปองกันอาสวะอันจะบังเกิด 
ในปจจุบัน. . .สิ่งใดเปนไปเพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต. . .  สิ่งใด 
เปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส . . . สิ่งใดเปนไปเพ่ือความ    
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว . . .   สิ่งใดเปนไปเพ่ือความต้ังม่ันแหงพระ- 
สัทธรรม. . . สิ่งใดเปนไปเพ่ืออนุเคราะหพระวินัย     สิ่งน้ันเปนความรับวาดี 
แหงสงฆ  สิ่งใดเปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวินัย   สิ่งน้ันเปนความผาสุกแหงสงฆ 
สิ่งใดเปนไปเพ่ืออนุเคราะหพระวินัย     สิ่งน้ันเปนไปเพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก 
สิ่งใดเปนไปเพ่ืออนุเคราะหพระวินัย     สิ่งน้ันเปนไปเพ่ืออยูผาสุกแหงภิกษุผูมี 
ศีลเปนที่รัก   สิ่งใดเปนไปเพ่ืออนุเคราะหพระวินัย   สิ่งน้ันเปนไปเพ่ือปองกัน 
อาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน    สิ่งใดเปนไปเพ่ืออนุเคราะหพระวินัย    สิ่งน้ัน 
เปนไปเพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต      สิ่งใดเปนไปเพ่ืออนุเคราะห 
พระวินัย     สิ่งน้ันเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส     สิ่งใด 
เปนไปเพ่ืออนุเคราะหพระวินัย   สิ่งนัน้เปนไปเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่  
เลื่อมใสแลว     สิ่งใดเปนไปเพ่ืออนุเคราะหพระวินัย     สิ่งน้ันเปนไปเพ่ือความ 
ต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม. 
           [๑,๐๑๔]   อรรถหนึ่งรอย  ธรรมหน่ึงรอย  นิรุตติสองรอย  ญาณส่ีรอย 
มีในอัตถวเสปกรณ. 
                                      อัตถวเสปกรณ  จบ 
                                          มหาวรรค  จบ  
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                                  หัวขอประจําเรือ่ง     
           [๑,๐๑๕]  หมวดธรรมเหลาน้ีของภิกษุ   ๑๖    ของภิกษุณี   ๑๖    คือ 
หมวด ๑ ถึงหมวด  ๘   ในคําถามและปจจัย   และหมวด  ๑  ถงึหมวด  ๘   ใน 
คําถามและปจจัยอีก  เปยยาล  อันตราเภท  และเอกุตตริกะ   ปวารณา   อัตถว- 
เสปกรณ   สงเคราะหเขามหาวรรค. 
                                   หัวขอประจําเรื่อง  จบ 
 
                                 อัตถวเสปกรณ  วณัณนา  
           วินิจฉัยในอัตถวเสปกรณ   พึงทราบดังน้ี:- 
           ในคําวา  ทส    อตฺถวเส    เปนตน    คําท่ีควรกลาว    ไดกลาวใน 
วัณณนาแหงปฐมปาราชิกแลวแล.* 

          ในบทท้ังหลายมีบทวา  ย  สงฺฆสุฏุ  ต สงฺฆผาสุ    เปนอาทิ 
บทตน  ๆ   เปนเนื้อความของบทหลัง ๆ. 
          ก็ดวยทําใหเปนบทต้ังทีละบท  ในทุก ๑๐  บท  ประกอบ   ๑๐  ครั้ง 
รวมรอยบทน้ีใด   ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสในคําวา   อรรถรอยหน่ึง   ธรรม 
รอยหน่ึง  เปนตน.  พึงทราบอรรถรอยหน่ึง   ดวยอํานาจบทหลัง ๆ   ในรอย 
บทนั้น.  พึงทราบรอยธรรม  ดวยอํานาจบทตน  ๆ. 
           อีกอยางหนึ่ง  สิกขาบทอันพระตถาคตทรงอํานาจประโยชน  ๑๐ เหลา 
ใด  ทรงบัญญัติแลว   แกสาวกท้ังหลาย   อํานาจประโยชน  ๑๐  เหลาใด   อัน 
ขาพเจาพรรณนาแลว   ในอรรถกถาแหงปฐมปาราชิกในหนหลงั  โดยนัยมีอาทิ 
*  สมนฺต  ปม.  ๒๕๘.  
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อยางนี้วา  บรรดาอํานาจประโยชน ๑๐  นั้น  ความเห็นชอบของสงฆ  คือ  ความ   
ยอมรับคําวา   ดีแลว   พระเจาขา   ดุจความยอมรับคําในท่ีมาวา   ดีแลว    เทวะ 
ชื่อวาสังฆสุฏุตา. 
           ก็ภิกษุใด   ยอมรบัคําของพระตถาคต    ความยอมรับคําน้ัน  ของภิกษุ 
นั้น   ยอมมี   เพ่ือเกื้อกูล   เพ่ือความสุข   ลิ้นกาลนาน   เพราะเหตุนั้น  พระผูมี 
พระภาคเจา  เมื่อจะทรงกระทําใหแจงซึ่งเนื้อความน้ีวา  เราจักบัญญัติ  เพ่ือสงฆ 
ยอมรับคําของเราวา   ดแีลว  พระเจาขา  จักแสดงโทษในการท่ีไมยอมรับ  และ 
อานิสงสในการท่ียอมรับกอนจึงจะบัญญัติ   จักไมบัญญัติกดข่ีดวยหักหาญ  ดังนี้  
จึงตรัสวา เพ่ือเห็นชอบของสงฆ. พึงทราบอรรถรอยหน่ึงเพราะอํานาจประโยชน 
เหลาน้ัน   มาแลวในคัมภีรบริวารน้ี  ๑๐   ครั้ง    และพึงทราบ    ธรรมรอยหนึ่ง  
ดวยอํานาจบทที่สองอรรถนั้น. 
           พึงทราบนิรุตติสองรอยเหลาน้ี   คือ  ดวยอํานาจแหงนิรุตติที่สองอรรถ 
รอยนิรุตติ  ดวยอํานาจแหงนิรุตติที่เปนตัวธรรมดา  รอยนิรุตติ. 
           และพึงทราบญาณสี่รอย   คือ  รอยญาณ  ในรอยอรรถ  รอยญาณ ใน 
ในรอยธรรม  สองรอยญาณ  ในสองรอยนิรุตติ. 
           จริงอยู    คําใดท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    รอยอรรถ    รอยธรรม 
สองรอยนิรุตติ    รวมเปนสี่รอยญาณ    มีในอํานาจประโยชนที่เปนเหตุเริ่มทํา 
คําน้ี    ทรงอาศัยอรรถเปนตนนั้น    ตรัสแลว   ฉะน้ีแล. 
                                    พรรณนาอัตถวเสปกรณ  จบ 
                                            มหาวัคควัณณนา 
                       ในอรรถกถาวินัย  ชื่อสมันตปาสาทิกา  จบแลว 
                                             ดวยประการฉะน้ี  
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                                        คาถาสังคณิกะ    
                       ทานพระอุบาลีเขาเฝาทูลถามปญหา  
                             [๑,๐๑๖]   พระผูมพีระภาคเจาตรัส 
                   ถามวา   ทานหมผาเฉวียงบา   ประนมมือดู 
                   เหมือนมีความมุง   มา ณ สถานท่ีนี้     เพ่ือ 
                   ประสงคอะไร 
                             ทานพระอุบายลีกราบทูลวา  สิกขาบท 
                   ที่พระองคทรงบัญญัติไวในวินัยท้ังสอง ยอม 
                   มาสูอุเทศทุกวันอุโบสถ   สิกขาบทเหลาน้ัน  
                   มีเทาไร    ทรงบัญญัติไว  ณ  พระนครกี่แหง 
                             พ.  ปญญาของทานดี  ทานสอบถาม 
                   โดยแยบคาย   เพราะฉะน้ัน     เราจักบอกแก 
                   ทาน  ตามท่ีทานเปนผูฉลาดถาม 
                             สิกขาบทท่ีบัญญัติไวในวินัยท้ังสอง 
                   ยอมมาสูอุเทศทุกวันในอุโบสถ    สิกขาบท 
                   เหลาน้ันมี ๓๕๐  สิกขาบท   ตถาคตบัญญัติไว 
                   ณ พระนคร ๗  แหง. 
                             [๑,๐๑๗]  อ.ุ  สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติ 
                   ไว   ณ  พระนคร  ๗  แหง  ๆ  ไหนบาง  ขอ 
                   พระองคไดโปรดแจงพระนคร  ๗  แหงน้ัน   
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                   แกขาพระพุทธเจา ๆ ไดฟงทางแหงพระดํา-   
                   รัสของพระองคแลว  จะปฏิบัติ  ขอนัน้จะพึง 
                   มีเพ่ือความเกื้อกูลแกพวกขาพระพุทธเจา 
                   พ.  สิกขาบทเทลาน้ัน   บญัญัติ ไว ณ 
                   พระนครเวสาลี  ๑        พระนครราชคฤห  ๑ 
                   พระนครสาวัตถี  ๑  พระนครอาฬวี  ๑      พระ- 
                   นครโกสัมพี  ๑  สักกชนบท  ๑  ภัคคชนบท ๑. 
 
                                        สิกขาบทบัญญัติ 
                             [๑,๐๑๘]  อุ.  สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติ 
                   ไว  ณ พระนครเวสาลี  มีเทาไร ณ พระนคร 
                   ราชคฤห    มเีทาไร  ณ  พระนครสาวัตถี   มี  
                   เทาไร ณ พระนครอาฬวี  มีเทาไร  ณ  พระ- 
                   นครโกสัมพี มีเทาไร ณ สกักชนบท  มเีทาไร 
                   ณ ภัคคชนบท  มีเทาไร พระองคอันขาพระ- 
                   พุทธเจาทูลถามแลว  ขอไดโปรดตอบขอนั้น 
                   แกขาพระพุทธเจา 
                             พ.  สิกขาบทท่ีบัญญัติไว   ในพระ- 
                   นครเวสาลีมี  ๑๐    สิกขาบท    ในพระนคร 
                   ราชคฤหมี  ๒๑  สิกขาบท ในพระนครสาวัตถี  
                   รวมท้ังหมด มี  ๒๙๔  สิกขาบท ในพระนคร  
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                   อาฬวี  ม ี๖ สิกขาบท   ในพระนครโกสัมพี   
                   มี ๘ สิกขาบทในสักกชนบท ม ี ๘  สกิขาบท  
                   ในภัคคชนบท  ม ี ๓   สิกขาบท 
                             สิกขาบทเหลาใดไดบัญญัติไวใน 
                   พระนครเวสาลี  ทานจงฟงสิกขาบทเหลาน้ัน 
                   ตามท่ีจะกลาวตอไป   สิกขาบทวาดวยเสพ- 
                   เมถุน  ๑ สิกขาบทวาดวยฆามนุษย   ๑  สิกขา- 
                   บทวาดวยอวดอุตริมนุสธรรมที่ไมมจีริง  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยทรงอติเรกจีวร  ๑  สกิขาบท 
                   วาดวยหลอสันถัตดวยขึ้นเจียมดําลวน  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยอวดอุตริมนุสธรรมที่มีจริง 
                   ๑ สิกขาบทวาดวยภัตรทีหลัง  ๑     สกิขาบท 
                   วาดวยไมชําระฟน  ๑      สิกขาบทวาดวยให 
                   ของเค้ียวของฉันแกอเจลก  ๑     สิกขาบทวา 
                   ดวยภิกษุณีดาภิกษุ   ๑ รวมสิกขาบททีบ่ัญญัติ 
                   ไวในพระนครเวสาลี   เปน ๑  สิกขาบท 
                             สิกขาบทเหลาใดท่ีบัญญัติไวใน 
                   พระนครราชคฤห  ทานจงฟงสิกขาบทเหลา 
                   นั้น     ตามท่ีจะกลาวตอไป   สิกขาบทวาดวย 
                   ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดให  ณ  พระนคร  
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                   ราชคฤห ๑   สิกขาบทวาดวยตามกําจัดภิกษุ   
                   รวม ๒ สิกขาบทวาดวยทําลายสงฆและประ-  
                   พฤติตามรวม ๒    สิกขาบทวาดวยรับอันตร- 
                   วาสก  ๑    สกิขาบทวาดวยแลกเปลี่ยนรูปยะ  ๑   
                   สิกขาบทวาดวยขอดาย ๑    สิกขาบทวาดวย 
                   บนวา  ๑   สกิขาบทวาดวยฉันโภชนะท่ีภิกษุณ ี
                   แนะใหเขาถวาย ๑    สิกขาบทวาดวยอาหาร 
                   ในโรงทาน  ๑    สิกขาบทวาดวยฉันหมู    ๑  
                   สิกขาบทวาดวยฉันในเวลาวิกาล ๑ สกิขาบท 
                   วาดวยเท่ียวไปในสกุล  ๑     สิกขาบทวาดวย 
                   อาบนํ้า   ๑     สิกขาบทวาดวยบวชคนมีอายุไม 
                   ครบ ๑  สิกขาบทวาดวยใหจีวร  ๑  สิกขาบท 
                   วาดวยฉันโภชนะท่ีภิกษณุียืนสั่งเสีย   ๑  สิก- 
                   ขาบทวาดวยเทียวยอดเขา  ๑     สิกขาบทวา 
                   ดวยจาริก ๑  สิกขาบทเหลาน้ีบัญญัติไว  ใน 
                   พระราชคฤห  รวมกับการใหฉันทะในกรรม 
                   นั้นแหละ  เปน ๒๑ สิกขาบท 
                             สิกขาบทเหลาใดบญัญัติไวในพระ- 
                   นครสาวัตถี     ทานจงฟงสิกขาบทเหลาน้ัน 
                   ตามท่ีกลาวตอไป    ปาราชิก  ๔  ของภิกษุณ ี
                   สังฆาทิเสส  ๑๖  อนิยต  ๒  นิสสัคคิยะ  ๒๔  
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                   สิกขาบทที่เรยีกวาขุททกสิกขาบทม ี ๑๕๖   
                   สิกขาบทที่ควรติเตียน  ๑๐  สิกขาบทเสขิยวัตร  
                   ๗๒ สิกขาบท รวมสิกขาบทท้ังหมดท่ีบัญญัติ 
                   ไว  ในพระนครสาวัตถี  ๒๙๔  สิกขาบท 
                             สิกขาบทเหลาใดบญัญัติไว    ในพระ 
                   นครอาฬวี  ทานจงฟงสิกขาบทเหลาน้ัน ดัง 
                   จะกลาวตอไป    สิกขาบทวาดวยใหทํากุฎี  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยทําสันถัตเจือไหม  ๑  สิกขา- 
                   บทวาดวยนอนรวมกับอนุปสัมบัน  ๑  สิกขา- 
                   บทวาดวยขุดดิน  ๑     สกิขาบทวาดวยพราก 
                   ภูตคาม   ๑     สิกขาบทวาดวยนํ้ามีตัวสัตวเอา 
                   รดหญาหรือดิน  ๑    สิกขาบทเหลาน้ีรวม  ๖ 
                   สิกขาบท  บญัญัติไวในพระนครอาฬวี 
                             สิกขาบทเหลาใดบญัญัติไว  ในพระ 
                   นครโกสัมพี     ทานจงฟงสิกขาบทเหลาน้ัน 
                   ดังจะกลาวตอไป  สิกขาบทวาดวยใหทําวิหาร 
                   ใหญ  ๑    สิกขาบทวาดวยภิกษุวายากสอน 
                   ยาก  ๑   สิกขาบทวาดวยแกลงพูดคําอื่นกลบ 
                   เกลื่อน  ๑     สิกขาบทวาดวยกรอบประตู  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยด่ืมสุราเมรัย  ๑   สิกขาบทวา 
                   ดวยไมเอื้อเฟอ  ๑    สิกขาบทวาดวยกลาวโดย  
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                   ชอบธรรม ๑  รวมเปน ๘    สิกขาบททัง้ด่ืม   
                   น้ํานม  
                             สิกขาบทเหลาใดบญัญัติไว  ในสัก- 
                   กชนบท ทานจงฟงสิกขาบทเหลาน้ัน ดังจะ 
                   กลาวตอไป  สิกขาบทวาดวยใหซักขนเจียม  ๑ 
                   สิกขาบทวาดวยบาตรมีรอยราวหยอน   ๕ 
                   แหง ๑   สิกขาบทวาดวยส่ังสอนภิกษุณถึีงท่ี  
                   อยู  ๑    สิกขาบทวาดวยขอเภสัช  ๑     สิกขาบท 
                   วาดวยกลองเข็ม  ๑      สกิขาบทวาดวยเสนา- 
                   สนะปา ๑  รวม ๖  สิกขาบทน้ีบัญญัติไว  ณ 
                   พระนครกบลิพัสดุ   สิกขาบทวาดวยทําความ 
                   สะอาดดวยน้ํา ๑   สกิขาบทวาดวยไมรับโอ- 
                   วาท  ๑  ตถาคตไดกลาวไวในหมูภกิษณุี 
                           สิกขาบทเหลาใดบัญญัติไว   ในภคั- 
                   คชนบท ทานจงฟงสิกขาบทเหลาน้ัน  ดังจะ 
                   กลาวตอไป     สิกขาบทวาดวยติดไฟผิง   ๑    
                   สิกขาบทวาดวยมือเปอนอามิส  ๑    สิกขาบท 
                   วาดวยลางบาตรมีเมล็ดขาวสุก ๑   สิกขาบท 
                   เหลาน้ี    คือ    ปาราชิก  ๔    สังฆาทิเสส   ๗   
                   นิสสัคคิยะ  ๘    ขุททกะ ๓๒    ปาฏิเทสนียะ 
                   สิกขาบทที่นาติ ๒   เสขิยวัตร ๓   อันพระ-  
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                   พุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระราชาผูสูง-   
                   ศักด์ิ  บัญญัติไวใน  ๖  พระนคร   รวม ๕๖ 
                   สิกขาบท  ในพระนครสาวัตถี  พระโคดมผู 
                   มียศ บัญญัติไวทั้งหมดรวม   ๒๙๔  สิกขาบท. 
 
                  ทรงพยากรณอาบัติหนักและอาบัติเบาเปนตน 
                             [๑,๐๑๙]  อุ. ขาพระพุทธเจา  ไดทูล 
                   ถามปญหาขอใดกะพระองค     พระองคได 
                   ทรงแกปญหาขอนั้นแกขาพระพุทธเจา   ได 
                   ทรงแกปญหานั้น ๆ  โดยมิไดเปนอยางอ่ืน 
                   ขาพระพุทธเจา   ขอทูลถามปญหาขออื่นกะ 
                   พระองค    ขอพระองคทรงโปรดตอบปญหา 
                   นั้นตอไป  คือ   อาบัติหนัก ๑   อาบัติเบา  ๑   
                   อาบัติมีสวนเหลือ  ๑  อาบติัไมมีสวนเหลือ  ๑   
                   อาบัติชั่วหยาบ   ๑       อาบัติไมชั่วหยาบ  ๑    
                   สิกขาบทเปนยาวตติยกะ   ๑   สิกขาบทท่ัวไป  ๑ 
                   สิกขาบทไมทั่วไป  ๑        สิกขาบทที่จาํแนก 
                   ไว  ระงับดวยสมถะเหลาใด  ๑  ขอพระองค 
                   ไดโปรดชี้แจงสิกขาบทนีแ้มทั้งมวล    พระ- ฅ 
                   พุทธเจาขา  ขาพระพุทธเจาจะฟงพระดํารัส 
                   ของพระองค   
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                            พ.  อาบัติหนักม ี  ๓๐    ศีลวิบติัและ    
                   อาจารวิบัติในอาบัติหนักเหลาน้ัน     อาบัติ 
                   ปาราชิกท่ีไมมีสวนเหลือมี ๘  อาบัติใดหนัก 
                   อาบัตินั้นชั่วหยาบ  อาบติัใดชั่วหยาบ  อาบัติ 
                   นั้นเปนศีลวิบัติ    อาบัติปาราชิก    อาบัติ 
                   สังฆาทิเสส    เรียกชื่อวาศีลวิบัติ    อาบัติ 
                   ถุลลัจจัย  ปาจิตติยะ   ปาฏิเทสนียะ   ทุกกฏ 
                   ทุพภาสิต  คือดาประสงคจะลอเลน. 
                   อาบัตินี้นั้นรวมเรียกวา  อาจารวิบัติ. 
 
                                        ทิฏฐิวิบัติ 
                             [๑,๐๒๐]  บุคคลมปีญญาเขลา  อัน 
                   โมหะครอบงํา   ถูกอสัทธรรมรมุลอม   ยอม 
                   ถือทิฏฐิวิบัติ  กลาวตู  พระสัมมาสัมพุทธเจา. 
                   อาบัตินี้นั้นรวมเรียกวา  ทิฏฐิวิบัติ 
 
                                         อาชีววิบัติ 
           [๑,๐๒๑]  ภิกษุผูปรารถนาลามก    ถูกความอยากครอบงํา  ยอมอวด 
อุตริมนุสธรรม   อันไมมไีมเปนจริง    เพราะเหตุอาชีวะ    เพราะการณอาชีวะ       
ภิกษุถึงความเท่ียวชักสื่อ    เพราะเหตุอาชีวะ   เพราะการณอาชีวะ  ภิกษุกลาววา 
ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน  ภิกษุนั้นเปนอรหันต  เพราะเหตุอาชีวะ  เพราะ  
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การณอาชีวะ   ภิกษุณีขอโภชนะอันประณีต   เพ่ือประโยชนตนมาฉัน   เพราะ   
เหตุอาชีวะ   เพราะการณอาชีวะ   ภิกษุไมอาพาธ   ขอแกงหรือขาวสุก   เพ่ือ 
ประโยชนตนมาฉัน    เพราะเหตุอาชีวะ   เพราะการณอาชีวะ   อาบัตินี้นั้นรวม 
เรียกวา   อาชีววิบัติ. 
 
                                        ยาวตติยกสิกขาบท  
                             [๑,๐๒๒]  ยาวตติยกสิกขาบท ๑๑ นั้น 
                   ทานจงฟง   ดังจะกลาวตอไป   อุกขิตตานุ- 
                   วัตติกสิกขาบท  ๑  ยาวตติยกสิกขาบท  ๘ 
                   อริฏฐสิกขาบท   ๑   จัณฑกาลีสิกขาบท ๑ 
                   สิกขาบทเหลาน้ีนั้น  ชื่อยาวตติยกสิกขาบท. 
 
             ทรงพยากรณเฉทนกสิกขาบทและเภทนกสิกขาบทเปนตน 
           [๑,๐๒๓]   อุ.   สกิขาบทวาดวยการตัดมีเทาไร    สิกขาบทวาดวยการ 
ทําลายมีเทาไร  สิกขาบทวาดวยการรื้อมีเทาไร  สิกขาบทวาเปนปาจิตตียมิใชอ่ืน 
มีเทาไร   สิกขาบทวาดวยการสมมติภิกษุมีเทาไร   สิกขาบทท่ีวาเปนความชอบ 
มีเทาไร   สิกขาบทท่ีวาอยางยิ่งมีเทาไร    สิกขาบทท่ีพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ  
แหงพระราชาผูสูงศักดิ์ทรงบัญญัติวารูอยู   มีเทาไร 
           พ.  สกิขาบทวาดวยการตัดมี  ๖  สิกขาบท    วาดวยการทําลายมี  ๑    
สิกขาบทวาดวยการรื้อมี  ๑   สกิขาบทท่ีวาเปนปาจิตตีย   มิใชอ่ืนมี  ๔ สิกขาบท 
วาดวยการสมมติภิกษุมี  ๔    สกิขาบทท่ีวาเปนความชอบมี  ๗    สิกขาบทท่ีวา  
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อยางยิ่งมี  ๑๔     สิกขาบทท่ีพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์   
ทรงบัญญัติไววา  รูอยูมี  ๑๖.           
                                     
                             จํานวนสิกขาบทของภิกษุเปนตน 
           [๑,๐๒๔]  สิกขาบทของภิกษุมาสูอุเทศทุกวันอุโบสถรวม  ๒๒๐ 
           สิกขาบท  ของภิกษุณีมาสูอุเทศทุกวันอุโบสถรวม ๓๐๔  สกิขาบท 
           สิกขาบทของภิกษุที่ไมทั่วไปกับภิกษุณี  มี ๘๖ สิกขาบท 
           สิกขาบทของภิกษุณีที่ไมทั่วไปกับภิกษุ  มี ๑๓๐  สิกขาบท 
           สิกขาบทของท้ังสองฝายที่ไมทั่วไปรวม ๑๗๖ สิกขาบท 
           สิกขาบทของท้ังสองฝายที่ศึกษารวมกันมี  ๑๗๔  สิกขาบท. 
 
                                    ประเภทสิกขาบทของภิกษ ุ
                   [๑,๐๒๕]  สกิขาบทของภิกษุ  ๒๒๐ 
           สิกขาบท  มาสูอุเทศทุกวันอุโบสถ   ทานจง 
           ฟงสิกขาบทเทลาน้ัน     ดังจะกลาวตอไป 
           ปาราชิก  ๔  สังฆาทิเสส  ๑๓  อนิยต  ๒ 
           นิสสคัคิยะ  ๓๐  ถวน  ขุททกะ  ๙๒  ปาฏ-ิ 
           เทสนียะ  ๔  เสขิยะ  ๗๕  สิกขาบทของภิกษุ 
           รวม  ๒๒๐  สิกขาบท มาสูอุเทศทุกวันอุโบสถ.       
 
                                  ประเภทสิกขาบทของภิกษุณ ี
                   [๑,๐๒๖]  สิกขาบทของภกิษุณี  ๓๐๔ 
           สิกขาบท    มาสูอุเทศทุกวันอุโบสถ    ทาน  
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                   จงฟงสิกขาบทเหลาน้ัน  ดังจะกลาวตอไป    
                   ปาราชิก  ๘    สังฆาทิเสส  ๑๗   นิสสัคคิยะ 
                   ๓๐ ถวน      ขุททกะ ๑๖๖   ปาฏิเทสนียะ  ๘    
                   เสขิยะ ๗๕    สิกขาบทของภิกษุณีรวม   ๓๐๔ 
                   สิกขาบทมาสูอุเทศทุกวันอุโบสถ. 
 
                               อสาธารณสิกขาบทของภิกษ ุ
                             [๑,๐๒๗]  สิกขาบทของภิกษุ  ที่ไม 
                   ทั่วไปกับภิกษุณี มี  ๔๖  ทานจงฟงสิกขาบท 
                   เหลาน้ัน   ดังจะกลาวตอไป  สังฆาทิเสส  ๖ 
                   รวมเปน ๘  ทั้งอนิยต ๒ สิกขาบท  นสิสัค 
                   คิยะ  ๑๒  รวมกันเปน  ๒๐  ขุททกะ  ๒๒ 
                   ปาฏิเทสนียะ   ๔   สิกขาบทของภิกษไุมทั่วไป 
                   กับภิกษุณ ีรวม ๔๖   สิกขาบท. 
 
                              อสาธารณสิกขาบทของภิกษุณ ี
                             [๑,๐๒๘]  สกิขาบทของภิกษุณ ี ที่ไม 
                   ทั่วไปกับภิกษุมี   ๑๓๐   ทานจงฟงสิกขาบท 
                   เหลาน้ัน   ดังจะกลาวตอไป  ปาราชิก  ๔ 
                   สังฆาทิเสส  ๑๐    ที่สงฆขับออกจากหมู 
                   นิสสัคคิยะ  ๑๒  ขุททกะ  ๙๖  ปาฏิเทสนียะ  ๘  
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                   สิกขาบทของภิกษุณี  ที่ไมทั่วไปกับภกิษุ   
                   รวม   ๑๓๐. 
 
                       สิกขาบททีไ่มทั่วไปของท้ังสองฝาย 
                             [๑,๐๒๙]  สิกขาบทของทั้งสองฝาย 
                   ที่ไมทั่วไปมี  ๑๗๖   ทานจงฟงสิกขาบท 
                   เหลาน้ัน    ดังจะกลาวตอไป    ปาราชิก  ๔ 
                  สงัฆาทิเสส ๑๖  อนิยต  ๒  นิสสัคคิยะ  ๒๔ 
                   ขุททกะ  ๑๑๘     ปาฏิเทสนียะ   ๑๒ สิกขาบท 
                   ของทั้งสองฝายท่ีไมทั่วไป  รวม  ๑๗๖. 
 
                     สิกขาบทของท้ังสองฝายท่ีศึกษารวมกัน 
                             [๑,๐๓๐]  สกิขาบทของทั้งสองฝายท่ี 
                   ศึกษารวมกนัมี   ๑๗๔    ทานจงฟงสิกขาบท 
                   เหลาน้ัน    ดังจะกลาวตอไป    ปาราชิก   ๔ 
                   สังฆาทิเสส  ๗  นิสสัคคิยะ  ๑๘  ขุททกะ  ๗๐ 
                   ถวน  เสขิยะ  ๗๕  สิกขาบท  ของทั้งสองฝาย 
                   ที่ศึกษารวมกัน  รวม  ๑๗๔  สิกขาบท. 
 
                                   อาบัติที่ระงับไมได 
                             [๑,๐๓๑]  บุคคลผูตองปาราชิกเหลา-  
                   ใด ๘ จําพวก    ไมควรเขาใกล  เปรียบเสมอ  
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                   ดวยโคนตนตาล    บุคคลผูตองปาราชิก    
                   เหลาน้ัน    ยอมไมงอกงามเปรียบเหมอืนใบ 
                   ไมเหลือง  ศลีาหนา  คนศีรษะขาด  ตนตาล 
                   ยอดดวน  ฉะนั้น. 
 
                                       อาบัติที่ระงับได 
                             [๑,๐๓๒]  สังฆาทิเสส  ๒๓  อนยิต  ๒ 
                   นิสสัคคิยะ  ๔๒  ปาจิตตีย  ๑๘๘  ปาฏิเทสนียะ 
                   ๑๒  เสขิยะ   ๗๕   ระงับดวยสมณะ  ๓   คือ 
                   สัมมขุาวินัย  ๑  ปฏิญญาตกรณะ  ๑  ติณ- 
                   วตถารกะ  ๑. 
 
                                        สวนท่ีทรงจําแนก 
                            [๑,๐๓๓]  อุโบสถ  ๒   ปวารณา  ๒ 
                   กรรม  ๔    อนัพระชินเจาทรงแสดงแลว 
                   อุเทศ  ๕ และอุเทศ  ๔  ยอมไมมีโดยประการ 
                   อื่น  และกองอาบัติมี  ๗. 
 
                                                 อธิกรณ 
                             [๑,๐๓๔]  อธิกรณ  ๔  ระงับดวยสมถะ 
                   ๗  คือ  ระงับดวยสมถะ  ๒   ดวยสมถะ   ๔ 
                   ดวยสมถะ  ๓    แตกิจจาธิกรณระงับดวย 
                   สมถะ  ๑.  
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                                     วิเคราะหปาราชิก    
                             [๑,๐๓๕]  คําใดท่ีเรากลาวไววา 
                   ปาราชิก ดังน้ี  ทานจงฟงคําน้ัน  ดังจะกลาว 
                   ตอไป   บุคคลเปนผูเคลื่อนแลว   ผิดพลาด 
                   แลเหินหางจากสัทธรรม   อนึ่ง   แมสังวาสก็ 
                   ไมมีในผูนั้น    เพราะเหตุนั้น     เราจึงเรียก 
                   อาบัตินั้นวา  ปาราชิก. 
 
                                     วิเคราะหสังฆาทิเสส 
                             [๑,๐๓๖]  คําใดท่ีเรากลาวไววา สังฆา  
                   ทิเสส  ดังน้ี  ทานจงฟงคําน้ัน   ดังจะกลาว 
                   ตอไป    สงฆเทาน้ันใหปริวาส  ชักเขาหา 
                   อาบัติเดิมใหมานัต   อัพภาน  เพราะเหตุนั้น  
                   เราจึงเรียกอาบัตินั้นวา  สงัฆาทิเสส. 
 
                                           วิเคราะหอนิยต 
                             [๑,๐๓๗]  คําใดท่ีเรากลาวไววา   อนิยต 
                   ดังน้ี    ทานจงฟงคําน้ัน    ดังจะกลาวตอไป 
                   กองอาบัติชื่อวาอนิยต     เพราะไมแน    บท       
                   อันพระผูมีพระภาคเจาทรงทําแลวโดยมิใช 
                   สวนเดียว    บรรดาฐานะ  ๓  ฐานะอยางใด 
                   อยางหนึ่ง  เรียกวา  อนิยต.                   
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                                    วิเคราะหถุลลัจจัย    
                             [๑,๐๓๘]  คําใดท่ีเรากลาวไววา  ถุล-  
                   ลัจจัย  ดังน้ี  ทานจงฟงคําน้ัน   ดังจะกลาว 
                   ตอไป  ภิกษแุสดงอาบัติถุลลัจจัย   ในที่ใกล 
                   ภิกษุรูปหนึ่ง   แ ละภกิษุรบัอาบัตินั้น   โทษ 
                   เสมอดวยถุลลัจจัยน้ันไมมี     เพราะเหตุนั้น 
                   จึงเรียกโทษน้ันวา  ถุลลจัจัย. 
 
                                      วเิคราะหนิสสัคคิยะ 
                             [๑,๐๓๙]  คําใดท่ีเรากลาวไววา  นิส- 
                   สัคคิยะ  ดังน้ี  ทานจงฟงคําน้ัน  ดังจะกลาว 
                   ตอไป  ภิกษุเสียสละในทามกลางสงฆ  ทาม 
                   กลางคณะ  และตอหนาภิกษุรูปหนึ่ง ๆ แลว 
                   จึงแสดงขอละเมิดใด    เพราะเหตุนั้น    จึง 
                   เรียกขอละเมดิน้ันวา  นิสสัคคิยะ. 
 
                                         วิเคราะหปาจิตตีย 
                             [๑,๐๔๐]  คําใดท่ีเรากลาวไววา 
                   ปาจิตตีย  ดังน้ี ทานจงฟงคําน้ัน  ดังจะกลาว 
                   ตอไป  ความละเมิดยังกุศลธรรมใหตก  ยอม 
                   ฝนตออริยมรรค  เปนเหตุแหงความลุมหลง  
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                   แหงจิต   เพราะเหตุนั้น    จึงเรียกความละเมิด   
                   นั้นวา  ปาจิตตีย. 
 
                                 วิเคราะหปาฏิเทสนียะ 
                             [๑,๐๔๑]  คําใดท่ีเรากลาวไววา  ปาฏิ- 
                   เทสนียะ ดังน้ี  ทานจงฟงคําน้ัน    ดังจะกลาว 
                   ตอไป    ภิกษุไมมีญาติ    หาโภชนะไดยาก 
                   รับมาเองแลวฉัน   เรียกวา  ตองธรรมที่นาติ 
                   ภิกษุฉันอยูในท่ีนิมนต   ภิกษุณีสั่งเสียอยูใน 
                   ที่นั้นตามพอใจ  ภิกษุไมหาม  ฉันอยูในท่ีนั้น 
                   เรียกวา    ตองธรรมที่นาติ    ภิกษุไมอาพาธ 
                   ไปสูตระกูลท่ีมีจิตศรัทธา  แตมีโภคทรัพย 
                   นอย    เขามไิดนําไปถวายแลวฉันในที่นั้น 
                   เรียกวา ตองธรรมท่ีนาติ  ภิกษใุดถาอยูในปา 
                   ที่นารังเกียจ  มีภัยจําเพาะหนา  ฉันภัตตาหาร 
                   ที่เขาไมไดบอกในท่ีนั้น   เรียกวา   ตองธรรม 
                   ที่นาติ  ภิกษณุีไมมีญาติ  ขอโภชนะที่ผูอื่น 
                   ยืดถือวาเปนของเรา   คือ   เนยใส  น้ํามัน 
                   น้ําผ้ึง  น้ําออย  ปลา  เน้ือ นมสด  และนมสม 
                   ดวยตนเอง  ชื่อวา  ถึงธรรมท่ีนาติ  ในศาสนา 
                   ของพระสุคต.  
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                                         วิเคราะหทุกกฏ   
                             [๑,๐๔๒]  คําใดท่ีเรากลาวไววา  ทุกกฏ  
                   ดังน้ี   ทานจงฟงคําน้ัน   ดังจะกลาวตอไป 
                   กรรมใดผิดพลั้งและพลาด   กรรมนัน้ชื่อวา 
                   ทําไมดี    คนทําความช่ัวอันใด    ในท่ีแจง 
                   หรือในที่ลบั   บณัฑิตท้ังหลาย  ยอมประกาศ 
                   ความชั่วน้ันวา ทําช่ัว เพราะเหตุนั้น  กรรม- 
                   นั่นจึงเรียกวา  ทุกกฏ. 
 
                                      วเิคราะหทุพภาสิต 
                             [๑,๐๔๓]  คําใดท่ีเรากลาวไววา ทุพ- 
                   ภาสิต   ดังน้ี  ทานจงฟงคําน้ัน     ดังจะกลาว 
                   ตอไป  บทใด  อันภิกษุกลาวไมดี  พูดไมดี 
                   และเศราหมอง  วิญูชนทั้งหลายยอมติเตียน 
                   บทใด  เพราะเหตุนั้น   บทนั้น   จึงเรยีกวา 
                   ทุพภาสิต. 
 
                                           วิเคราะหเสขิยะ 
                             [๑,๐๔๔]  คําใดท่ีเรากลาวไววา  เสขิยะ 
                   ดังน้ี    ทานจงฟงคําน้ัน      ดังจะกลาวตอไป 
                   ขอนี้เปนเบื้องตน  เปนขอประพฤติ เปนทาง  
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                   และเปนขอระวัง คือ  สํารวม  ของพระเสขะ   
                   ผูศึกษาอยู  ผูดําเนินไปตามทางตรง  สิกขา 
                   ทั้งหลาย    เชนดวยสิกขานั้นไมมี    เพราะ 
                   เหตุนั้น   สิกขานั้น จึงเรียกวา  เสขิยะ. 
 

                            อุปมาอาบัติและอนาบัติ 
                             เรือนคืออาบัติอันภิกษุปดไว  ยอมรั่ว 
                   เรือนคืออาบติัอันภิกษุเปดแลว    ยอมไมรั่ว 
                   เพราะฉะน้ัน    ภิกษุพึงเปดเผยอาบัติที่ปดไว 
                   เมื่อเปนอยางน้ัน    เรือนคืออาบัตินั้น   ยอม 
                   ไมรั่ว  ปาใหญเปนที่พ่ึงของหมูมฤค  อากาศ 
                   เปนทางไปของหมูปกษ ี  ความเสื่อมเปนคติ 
                   ของธรรมท้ังหลาย  นิพพานเปนภูมิที่ไปของ 
                   พระอรหันต. 
                                         คาถาสังคณิกะ  จบ 
 
                                           หัวขอประจําเรื่อง 
           [๑,๐๔๕]  สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติใน  ๗  พระนคร  ๑  วิบัติ   ๔  อยาง  ๑ 
สิกขาบทของภิกษุ   และของภิกษุณีทั่วไป ๑  ไมทัว่ไป  ๑  นี้เปนถอยคําท่ีรวม 
ไวดวยคาถา  เพ่ืออนุเคราะหพระศาสนา. 
                                         หัวขอประจําเรื่อง  จบ  
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                             ปฐมคาถาสังคณิก  วัณณนา   
          บาทคาถาวา  เอกส   จีวร    กตฺวา  มีความวา    ทานกระทําจีวร 
เฉวียงบาขางหน่ึง   อธิบายวา   หมอุตราสงคเรียบรอย. 
         บาทคาถาวา  ปคฺคณฺหิตฺวาน   อฺชลึ    มีความวา   ยกอัญชลีอัน 
รุงเรืองดวยประชุมแหงน้ิวท้ัง  ๑๐. 
           บาทคาถาวา  อาสึสมานรูโปว  ความวา  ดูเหมือนจะมุงหวัง. 
           บาทคาถาวา  กิสฺส   ตฺว   อิธมาคโต   มีความวา   ทานปรารถนา 
ประโยชนอะไร  มาในท่ีนี้    เพราะเหตุไร  ?  
          ใครกลาวอยางนี้ ?   พระสัมมาสัมพุทธเจา.    ตรัสอยางนั้นกะใคร ? 
กะทานพระอุบาลี.  ทานพระอุบาลี  เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถามคาถานี้วา 
(สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติ)   ในวินัยทั้ง ๒   (ยอมมาสูอุทเทสในวันอุโบสทั้งหลาย 
สิกขาบทเหลานั้น  มีเทาไร ?  ทรงบัญญัติในนครเทาไร ?) ดวยประการฉะนี้.  
           ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา   ตรัสคําวา   ปญญาของทานดีเปนตน 
ทรงตอบคําถามนั้นของทาน.  มีนัยเหมือนกันทุกปญหา. 
           พระอุบาลีเถระทูลถามปญหาทั้งปวงเหลาน้ี  ในพุทธกาล  ดวยประการ 
ฉะน้ี.  พระผูมีพระภาคเจาทรงตอบเอง.    สวนในสังคีติกาล   พระมหากัสสป- 
เถระถาม  พระอุบาลีเถระตอบ. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บาทคาถาวา ภทฺทโก   เต   อุมมฺงฺโค  มีความวา 
ปญญาของทานดี.  จริงอยู ปญญาเรียกวา  อุมมังคะ  เพราะผุดข้ึนจากมืด  คือ 
อวิชชาต้ังอยู.                
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           ศัพทวา   ตคฺฆ   เปนนิบาต    ใชในอรรถคือเหตุ.   ความวา   ทาน   
ถามเราเพราะเหตุใด   เพราะเหตุนั้น   เราจักตอบแกทาน. 
           อีกอยางหนึ่ง  ศัพทวา  ตคฺฆ  เปนนิบาต   ใชในอรรถคือยอมรับ. 
จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจาทรงรับคํา   ดวยคําวา   เอาเถิด.   นี้จึงตรัสวา   เรา 
จักตอบ. 
           เฉพาะ  ๓  สิกขาบทน้ี    คือ  ติดไฟผิง  มือเปอนอามิส  น้ําลางบาตร 
มีเมล็ดขาวสุก  ทรงบัญญติัในภัคคชนบท. 
           สองบทวา  ยนฺตฺว   อปุจฺฉิมหฺา  มีความวา  ขาพเจาไดทูลถามปญหา 
ใดกะพระองค.  
           บทวา  อกิตฺตยิ  คือ  พระองคไดตรัสแลว. 
           บทวา    โน   คือ  แกขาพเจา. 
           สองบทวา  ตนฺต   พฺยากต  มคีวามวา  คําใด ๆ  อันขาพเจาไดทูล 
ถามแลว   คําน้ัน    ๆ   อันพระองคทรงแกแลว. 
           บทวา  อนฺถา  ความวา  มิไดทรงแกบายเบ่ียงโดยประการอ่ืน. 
 
                                      [วิบัติ ๔] 
           ชื่อวา  สลีวิบัติ     ยอมไมมีในปญหาในคําวา    เย   ทุฏุลฺลา  สา 
ลีลวิปตฺติ  นี้  แมโดยแท  ถึงกระน้ัน  คําวา  เย  ทฏุุลฺลา  สา  สีลวิปตฺติ 
นี้   ทานกลาวแลว  ดวยความเปนผูประสงคจะแกทุฏุลลาบัติ. 
           จริงอยู   ในวิบัติ ๔ ทุฏุลลาบัติ  สงเคราะหดวยวิบัติ  ๑  อทฏุุลลาบัติ 
สงเคราะหดวยวิบัติ  ๓.   เพราะเหตุนั้น   ทานกลาววา    เย   ทฏุุลฺลา   สา  
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สีลวิปตฺติ  แลว   จึงกลาววา  ปาราชิก  สังฆาทิเสส   เรียกวา  สีลวิบัติ  เพ่ือ   
แสดงสีลวิบัตินั้นเอง  โดยพิสดาร.  
           บัดนี้   ทานกลาวคําวา  ถุลฺลจฺจย  เปนอาทิ  เพ่ือแสดงอทุฏจุลลาบัติ 
ดวยอํานาจวิบัติ ๓. 
          ในคําเหลาน้ัน  คําวา  โย  จาย  อกฺโกสติ  หสฺสาธิปฺปาโย     นี ้
ทานกลาว  เพ่ือชี้วัตถุแหงทุพภาสิต. 
           บทวา  อพฺภาจิกฺขติ  มีความวา  เมื่อกลาววา  ขาพเจารูทั่วถึงธรรม 
 ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวอยางนั้น   ชื่อวากลาวตู. 
           หลายบทวา  อย   สา   อาชีววิปตฺติสมฺมตา   มีความวา   ชื่อวา 
อาชีววิบัติ  ที่ประมวลดวย ๖ สิกขาบทน้ี   สมมติวาวิบัติที่  ๔ ฉะน้ีแล. 
           คําถามวา  อทุฏลฺุล  นี ้  เปนอันเฉลยแลว ดวยคํามีประมาณเทาน้ี. 
 
                                   [ประมวลสิกขาบท]                    
            บัดนี ้  ทานกลาวคําวา  เอกาทส    เปนอาทิ    เพ่ือเฉลยปญหาที่วา 
เย   จ  ยาวตติยกา.    ก็เพราะปญหาที่วา   เย   จ  ยาวตติยกา   นี้  ทาน 
เฉลยแลวดวยอํานาจจํานวน   อยางนี้วา   ยาวตติยกสิกขาบท  ๑๑, เพราะฉะนั้น 
ทานจึงถามอันตราปญหาเหลาอ่ืน  มีคําวา  เฉทนกสิกขามีเทาใด  ?  เปน 
อาทิ  ดวยอํานาจสืบตอแหงจํานวนนั่นเอง.  
           ทานกลาววา  ฉ  เฉทนกานิ   เปนอาทิ   ก็เพ่ือเฉลยอันตราปญหา 
เหลาน้ัน.  ในคําเฉลยนั้น    คําวา  เภทนกสิกขาบท ๑   อุททาลนกสิกขาบท ๑ 
สิกขาบท ๑๖  ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติวา  รูอยู   นี้แล  ตรัสภายหลัง.  
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           บทที่เหลือ  ไดจําแนกไวในมหาวัคคหมดแลว.    
           ก็ในคําท่ีตรัสภายหลังน้ัน    สองบทวา  เอก  เภทนก   ไดแก   สูจิ- 
ฆรสิกขาบท. 
           สองบทวา  เอก  อุทฺทาลนก   ไดแก   ดโูลนัทธมัญจปฐสิกขาบท. 
           บทวา   โสรส  ไดแก  โสฬส   (คือ ๑๖). 
           สองบทวา  ชานนฺติ  ปฺตฺตา  ไดแก  สกิขาบทท่ีตรัสอยางนี้วา 
รูอยู   ทรงบญัญัติแลว. 
           สิกขาบทเหลาน้ัน  พึงทราบอยางนี้  คือ:- 
           ภิกษุรูอยู  นอมลาภที่เขานอมไปจะถวายสงฆมาเพ่ือตน รูอยูสําเร็จการ 
นอนเบียดภิกษุผูเขาไปกอน  รูอยูวา  น้ํามีตัวสัตว  รดเองก็จาม  ใชใหรดก็ตาม 
ซึ่งหญาหรือดิน  รูอยู   ฉันบิณฑบาต  อันภิกษุณีแนะนําใหถวาย  รูอยู  มุงหมาย 
จะยกโทษ  พอเธอฉันแลวเปนปาจิตตีย   รูอยู   บริโภคน้ํามีตัวสัตว  รูอยู  พ้ืน 
อธิกรณที่ตัดสินเสร็จแลวโดยธรรม   รูอยู   ปดอาบติัชั่วหยาบ   รูอยู   ยังบุคคล 
มีปหยอน  ๒๐ ใหอุปสมบท  รูอยู   ชักชวนแลว   เดินทางสายเดียวกันกับพวก 
เกวียนพวกตางที่เปนโจร  รูอยู   กินรวมก็ดี . . . . กบัภิกษุผูกลาวอยางนั้น     ยัง 
ไมไดทําธรรมอันสมควร    รูอยู    เกลีย้กลอมสมณุทเทสผูถูกใหนาสนะแลว 
อยางนั้น     รูอยู   นอมลาภท่ีเขานอมไปจะถวายสงฆมาเพ่ือบุคคล  ภิกษุณี  รูอยู 
ไมโจทดวยตนเอง  ซึ่งภิกษุณีผูลวงธรรมถึงปาราชิก  รูอยู  วาสตรีเปนนางโจร 
อันชนทั้งหลายรูวาตองโทษประหาร ไมบอก รูอยู  ไมบอกกอน   เขาไปสูอาราม 
ที่มีภิกษุ.  
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                                  [จําแนกสิกขาบท]    
           บัดนี้  ทานจะเฉลยปญหาแรกนี้วา  สาธารณ  อสาธารณ  จึงกลาว 
คําวา  วีส   เทฺว  สตานิ  เปนอาทิ.  
           บรรดาสิกขาบทท่ีทั่วไปและไมทั่วไปเหลานั้น        วินิจฉัยในสิกขาบท 
ทั้งหลายท่ีไมทั่วไปดวยเหลาภิกษุณี  พึงทราบดังนี้:-                          
           สองบทวา  ฉ  สงฺฆาทิเสสา  ไดแก  สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท ๑  กาย- 
สังสัคคสิกขาบท ๑     ทฏุุลลวาจสิกขาบท ๑     อัตตกามปาริจริยสิกขาบท ๑ 
กุฏิการสิกขาบท ๑  วิหารสิกขาบท  ๑. 
           สองบทวา   เทฺวอนิยเตหิ   อฏ ิเม   ไดแก   สิกขาบทเหลาน้ีรวม 
เปน ๘  กับอนิยต  ๒ สิกขาบท.                                                 
           สองบทวา  นิสฺสคฺคิยา  ทฺวาทส  ไดแก   สกิขาบท ๑๒   เหลาน้ี  
คือ  จีวรโธวนะ  ๑   จีวรปฏิคคหะ ๑ โกเสยยะ  ๑   สุทธกาฬกะ ๑  เทวภาคะ ๑ 
ฉัพพัสสะ ๑  นิสีทนสันถตั  ๑  โลมสกิขาบท ๒  ปฐมปตตะ ๑  วัสสิกสาฏิกะ ๑ 
อารัญญกะ  คือ  สาสังกะ ๑.        
           สองบทวา  ทฺวาวีสติ  ขุทฺทกา  ไดแก  สกิขา  ๒๒  ที่ประกาศแลวใน 
ขุททกกัณฑ  เหลาน้ี  คือ  ภิกขุนีวัคคทั้งส้ิน  ปรัมปาโภชนสิกขาบท  อนติ- 
ริตตสิกขาบท  อภิหัฏุปวารณาสิกขาบท  ปณีตโภชนาสิกขาบท  อเจลกสิกขาบท 
โอนวีสติวัสสสิกขาบท    ทุฏุลลัจฉาทนสิกขาบท   มาตุคามสังวิธานสิกขาบท 
อนิกขันตราชกสิกขาบท ไมบอกลาภิกษุที่มีอยู  เขาบานในวิกาล  นิสีทนสิกขา- 
บท  วัสสิกสาฏิกสิกขาบท. 
           วินิจฉัยแมในสิกขาบทท่ีไมทั่วไป  ดวยภิกษุทั้งหลาย  พึงทราบดังน้ี:-  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 616 

           หลายบทวา  สงฺฆมฺหา  ทส  นสิฺสเร   ไดแก   สิกขาบทท่ีตรัสไว   
ในวิภังคอยางนี้วา ๑๐  สกิขาบท  อันสงฆพึงขับออกจากหมู.  แต  ๑๐  สิกขาบท 
มาในมาติกาอยางนี้วา   สงัฆาทิเสสท่ีตองเสีย. 
           สองบทวา  นิสฺสคฺคิยานิ  ทฺวาทส   ไดแก  นิสสัคคียที่ทรงจําแนก 
ไวในภิกขุนีวิภังคเทาน้ัน. 
           แมขุททกสิกขาบท   ก็ไดแก   ขุททกสิกขาบทที่ทรงจําแนกในภิกษุนี- 
วิภังคนั้นเอง. 
           ปาฏิเทสนียะ  ๘  ก็เหมือนกัน.  สิกขา ๑๓๐  ของพวกภิกษุณี  ไมทั่วไป 
ดวยภิกษุทั้งหลายอยางน้ี. 
           ในตอนท่ีแกสิกขาบทที่ทั่วไปนี้   คําทีเหลือ    ต้ืนทั้งนั้น.  
            
                                     [กองอาบัติที่ระงับไมได] 
           บัดนี้    พระอุบาลีเถระ    เมื่อจะแกปญหานี้วา    ก็กองอาบัติเปนตน 
อันทานจําแนก    ยอมระงับดวยสมถะเหลาใด ?   ดังน้ี    จึงกลาววา   บุคคลผู 
พายแพ ๘ พวกแล   เปนอาทิ.  
           บรรดาบทเหลาน้ัน  ทานแสดงขอท่ีบุคคลผูพาย ๘ พวกน้ันเปนผูมีภัย 
เฉพาะหนา   ดวยบทวา  ทุราสทา     นี้.                                     
           จริงอยู    ผูพายเหลาน้ัน    เปนราวกะงูเหาเปนตน     ยากท่ีจะเขาใกล 
คือยากท่ีจะเขาเคียง   ยากท่ีจะเขาหา   อันบุคคลเกี่ยวของอยู    ยอมเปนไปเพ่ือ 
ตัดรากเหงา.  
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           บทวา   ตาลวตฺถุสมูปมา   มีความวา  เปรียบสมดวยการถอนตนตาล    
หมดทั้งตน    กระทําใหเปนสักวาวัตถุแหงตาล.   ตนตาลท่ีบุคคลกระทําใหเปน 
สักวาวัตถุ  เปนตนไมที่กลับคืนเปนปกติอีกไมไดฉันใด  บุคคลผูพาย  ๘ พวก 
นั้น   ยอมเปนผูกลับคืนอยางเดิมอีกไมไดฉันนั้น. 
           พระอุบาลีเถระ   ครั้นแสดงอุปมาที่ทั่วไปอยางนี้แลว    จะแสดงอุปมา 
ซึ่งกลาวเฉพาะสําหรับผูหน่ึง ๆ อีก    จึงกลาววา    เปรียบเหมือนใบไมเหลือง 
เปนอาทิ.                
           บาทคาถาวา  อวิรูฬฺหิ  ภวนิติ  เต    มีความวา  ใบไมเหลืองเปนอาทิ 
เหลาน่ัน    เปนของมีอันไมงอกงาม  โดยความเปนของเขียวสดอีกเปนตน   เปน 
ธรรมดาฉันใด,    แมบุคคลผูพายทั้งหลายก็ฉันนั้น      ยอมเปนผูไมงอกงามโดย 
ความเปนผูมีศีลตามปกติอีกเปนธรรมดา.                        
           ในคําวา  ก็กองอาบัติเปนตน    อันทานจําแนก   ยอมระงับดวยสมถะ 
เหลาใดน้ี    คําอยางนี้วา   กองอาบัติเปนตน    อันทานจําแนก   คือ   ปาราชกิ ๘ 
เหลาน้ีกอน    ยอมไมระงับดวยสมถะเหลาใด ๆ   เปนอันแสดงแลว    ดวยคํามี 
ประมาณเทานี้. 
 
                                      [กองอาบัติที่ระงับได] 
           สวนคําวา  เตวีส  สงฺฆาทิเสสา   เปนอาทิ   ทานกลาวแลว   เพ่ือ 
แสดงอาบัติเครื่องจําแนกเปนตนที่ระงับได. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   สองบทวา ตีหิ  สมเถหิ  นี ้ เปนคํากลาวครอบ 
สมถะทั้งหมด.  
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           จริงอยู   สังฆาทิเสส   ยอมระงับดวยสมถะ  ๒ เทาน้ัน,    หาระงับดวย   
ติณวัตถารกสมถะไม,  ที่เหลือยอมระงับดวยสมถะทั้ง  ๓. 
           คําวา  เทฺว   อุโปสถา  เทฺว  ปวารณา  นี ้   ทานกลาวดวยอํานาจ 
ภิกษุและภิกษุณี,    จริงอยู    คําน่ันทานกลาวแลวดวยอํานาจแสดงสักวาสวน 
อันทานจําแนกเทาน้ัน     หาไดกลาวดวยอํานาจการระงับดวยสมถะทั้งหลายไม. 
           จริงอยู   สวนอันทานจําแนก   อธิบายวา   สวนท่ีควรแจกออก ๔  แม 
เหลาน้ี   คือ  ภิกขุอุโบสถ  ภิกขุณีอุโบสถ  ภิกขุปวารณา  ภิกขุณีปวารณา. 
           สองบทวา  จตฺตาริ  กมฺมาน ิ ไดแก   อุโบสถกรรม  มีที่เปนวรรค 
โดยอธรรมเปนอาทิ. 
           หลายบทวา  ปฺเจว  อุทฺเทสา  จตุโร  ภวนฺติ  อนฺถา  มี 
ความวา  อุทเทสของภิกษุมี  ๕  ของภิกษุณีมี  ๔  โดยประการอื่น  ไมมี. 
           พึงทราบสวนจําแนกแมอ่ืนอีกเหลาน้ี    คือ  กองอาบัติมี  ๗   อธิกรณ 
มี ๔,    ก็สวนจําแนกเหลาน้ี     ยอมระงับดวยสมถะท้ังหลาย,    เพราะเหตุนั้น  
ทานจึงกลาวคําวา  สตฺตหิ  สมเถหิ     เปนอาทิ. 
           อีกประการหน่ึง   อาบัติเหลาใด   อาศัยสวนจําแนกแมเหลาน้ีแล    คือ 
อุโบสถ ๒  ปวารณา  ๒  กรรม  ๔  อุทเทส  ๕  อุทเทส  ๔   ม,ี   อุทเทสโดย 
ประการอ่ืน ไมมี,  เกิดข้ึนโดยนัยเปนตนวา  นสฺสนฺเต   เต  วนัสฺสนฺเต   เต,   
อาบัติเหลาน้ัน  ยอมระงับดวยสมถะทั้งหลาย  มปีระการดังกลาวแลวน่ันแล, 
เพราะเหตุนั้น   สวนจําแนกเหลาน้ัน    อันบัณฑิตพึงทราบวา  ทานกลาวแลว 
เพ่ือแสดงความระงับอาบัติทั้งหลายท่ีมีสวนจําแนกน้ันเปนมูลบาง. 
           สองบทวา  กิจฺจ  เอเกน  มีความวา  กิจจาธิกรณ   ยอมระงับดวย 
สมถะเดียว.  
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                                   [วิเคราะหปาราชิก]    
           พระอุบาลี     ครั้นแกปญหาทั้งปวงตามลําดับแหงคําถามอยางนี้แลว 
บัดนี้    จะแสดงเพียงคําอธิบายเฉพาะอยาง   แหงกองอาบัติที่ประมวลไวในคําวา 
อาปตฺติกฺขนฺธา  จ ภวนฺติ  สตฺต  จึงกลาวคําวา  ปาราชิก  เปนอาทิ. 
           บรรดาคาถาเหลานั้น  คาถาท่ี  ๑  วา  ปาราชิก  เปนตน    มีเนื้อความ 
ดังตอไปนี้:- 
           บรรดาบุคคลปาราชิก  อาบัติปาราชิก  และสกิขาบทปาราชิก  ชื่ออาบัติ 
ปาราชิกนี้ใด   อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว,   บุคคลผูตองอาบัติปาราชิกนั้น 
ยอมเปนผูพาย  คือ  ถึงความแพ   เปนผูเคลื่อน  ผิด  ตก  อันความละเมิดทํา 
ใหหางจากสัทธรรม.    เมือ่บุคคลน้ันไมถูกขับออก    (จากหมู)    ก็ไมมีสังวาส 
ตางโดยอุโบสถและปวารณาเปนตนอีก.    ดวยเหตุนั้น   ปาราชิกนั่น   พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสอยางน้ัน   คือ   เพราะเหตุนั้น   อาบัติปาราชิกนั่น     พระผูมี 
พระภาคเ จาจึงตรัสวา   ปาราชิก.                                                           
           ก็ในบทวา  ปาราชิก  นี ้   มีความสังเขปดังนี้:- 
           บุคคลยอมเปนผูพายดวยอาบัติปาราชิกนั้น    เพราะเหตุนั้น      อาบัติ 
ปาราชิกนั่น  ทานจึงกลาววา  ปาราชิก.          
                      
                                 [วิเคราะหสังฆาทิเสส]  
          คําวา  สงฺโฆว  เทติ  ปริวาส   เปนอาทิ  ทานกลาวแลว  เพ่ือแสดง 
แตเนื้อความเทาน้ัน     ไมเอ้ือเฟอพยัญชนะ   แมในคาถาที่ ๒. 
          ก็ในบทวา  สงฺฆาทิเสโส  เปนอาทินี้   มีเนื้อความดังตอไปน้ี:-  
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           การออกจากอาบัตินั้นใด  ของภิกษุผูตองอาบัตินี้แลวใครจะออก  สงฆ    
อันภิกษุนั้นพึงปรารถนา    ในกรรมเบื้องตนแหงการออกจากอาบัตินั้น     เพ่ือ 
ประโยชนแกการใหปริวาส     และในกรรมที่เหลือจากกรรมเบื้องตน      คือใน 
ทามกลาง  เพ่ือประโยชนแกการใหมานัต   หรือเพ่ือประโยชนแกการใหมานัตต 
กับมูลายปฏกิัสสนะ   และในท่ีสุดเพ่ือประโยชนแกอัพภาน.  ก็ในกรรมท้ังหลาย 
มีปริวาสกรรมเปนตนนี้   กรรมแมอยางหน่ึง  เวนสงฆเสีย  อันใคร ๆ ไมอาจ 
ทําได  ฉะนี้แล. 
           สงฆอันภิกษุพึงปรารถนาในกรรมเบื้องตน     และในกรรมที่เหลือแหง 
กองอาบัตินั้น  เหตุนั้น    กองอาบัตินั้น  ชื่อวาสังฆาทิเสส. 
 
                                        [วิเคราะหอนิยต]  
           เนื้อความแหงคาถาที่  ๓ พึงทราบดังนี้:- 
           สองบทวา  อนิยโต   น   นิยโต  มีความวา  เพราะไมแน  กองอาบัตินี้ 
จึงไดชื่อวาอนิยต. 
           คําท่ีวา  ไมแน  นีม้ีอะไรเปนเหตุ  ?   เพราะสิกขาบทน้ี    ปรับอาบัติ 
ไมจํากัดสวนอันเดียว.  อธิบายวา สิกขาบทน้ี  ปรับอาบัติโดยสวนอันเดียวไมได. 
           สิกขาบทน้ี  ปรับอาบัติโดยสวนเดียวไมไดอยางไร  ?   อยางนี้ 
           บรรดาฐานะ ๓  ฐานะอันใดอันหน่ึง  อันพระวินัยธรพึงปรับ. 
           จริงอยู  ทานกลาวไวในอนิยตสิกขาบทน้ันวา ภิกษุนั้น  อันพระวินัยธร 
พึงปรับดวยธรรม  ๓ อยางใดอยางหน่ึง.   เพราะเหตุนั้น  กองอาบัตินั้น     ทาน 
จึงกลาววา  อนิยต  คือ   กลาววา  ไมแน.  
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           เหมือนอยางวา   บรรดาฐานะ ๓ ฐานะอันใดอันหน่ึง    ทานกลาวใน   
กองอาบัตินั้น     กองอาบัติ   ชื่อวาอนิยต   ฉันใด,  บรรดาฐานะ  ๒ ฐานะอันใด 
อันหน่ึง   ทานกลาวในกองอาบัติใด  กองอาบัติแมนั้น   ก็ชื่อวาอนิยตเหมือนกัน 
ฉันนั้น. 
 
                                 [วิเคราะหถุลลัจจัย] 
           เนื้อความแหงคาถาที่ ๔  พึงทราบดังนี้:- 
           บาทคาถาวา  อจฺจโย  เตน  สโม   นตฺถิ  มีความวา  บรรดาโทษ 
ที่เปนเทสนาคามี  โทษที่ล่ํา  เสมอดวยถุลลัจจัยนั้นไมมี   ดวยเหตุนั้น   ความ 
ละเมิดนั้น    ทานจึงเรียกอยางนั้น.   อธิบายวา   ความละเมิดนั้น   ทานเรียกวา 
ถุลลัจจัย  เพราะเปนโทษล่ํา. 
 
                                    [วิเคราะหนิสสัคคีย] 
           เนื้อความแหงคาถาที่  ๕  พึงทราบดังนี้:- 
           หลายบทวา  นิสฺสชฺชิตฺวา  ย   เทเสติ  เตเนต    มีความวา  ความ 
ละเมิดนั้น    ทานเรียกนิสสัคคิยะ   เพราะตองสละแลวจึงแสดง. 
 
                                      [วิเคราะหปาจิตตีย] 
           เนื้อความคาถาที่  ๖ พึงทราบดังนี้:- 
           บาทคาถาวา   ปาเตติ  กุสล  ธมฺม   มีความวา   ความละเมิดนั้น 
ยังกุศลจิตกลาวคือกุศลธรรม    ของบุคคลผูแกลงตองใหตกไป    เพราะเหตุนั้น  
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ความละเมิดน้ัน  ชื่อวายังจิตใหตกไป   เพราะฉะนั้น  ความละเมิดนั้น     ชื่อวา   
ปาจิตติยะ.                
           ก็ปาจิตติยะ ยอมยังจิตใหตกไป,  ปาจิตติยะน้ัน  ยอมผิดตออริยมรรค 
และยอมเปนเหตุแหงความลุมหลงแหงจิต.     เพราะเหตุนั้น      คําวา     ผิดตอ 
อริยมรรค   และคําวา   เปนเหตุแหงความลุมหลงแหงจิต    ทานจึงกลาวแลว. 
 
                               [วิเคราะหปาฏิเทสนียะ]  
           ในปาฏิเทสนียคาถาทั้งหลาย   คําวา   ภิกษุเปนผูไมมีญาติ   เปนอาทิ 
ทานกลาวแลว  เพ่ือแสดงความกระทําความเปนธรรมที่นาติ    ซึ่งพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา    แนะเธอ    ฉันตองธรรมท่ีนาติ.    ก็อาบัตินั้น    ทานเรียกวา 
ปาฏิเทสนียะ   เพราะจะตองแสดงคืน. 
 
                                     [วิเคราะหทุกกฏ]  
           เนื้อความแหงทุกกฏคาถา   พึงทราบดังน้ี:- 
           คําวา  ผิด  แยง   พลาด   นี้ทั้งหมด   เปนคํายักเรียก   ทุกกฏท่ีกลาว 
ไวในคําน้ีวา  ยฺจ ทุกฺกฏ. 
           จริงอยู   กรรมใด   อันบุคคลทําไมดี  หรือทําผิดรูป  กรรมนั้น ชื่อวา 
ทุกกฏ.  ก็ทุกกฏน้ันแล  ชือ่วาผิด  เพราะเหตุที่ไมทําตามประการที่พระศาสดา 
ตรัส   ชื่อวาแยง    เพราะเปนไปแยงกุศล    ชื่อวาพลาด    เพราะไมยางข้ึนสูขอ 
ปฏิบัติในอรยิมรรค. 
           สวนคําวา  ย   มนุสฺโส  กเร  นี้  แสดงขอควรเปรียบในทุกกฏนี้.  
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           เนื้อความแหงคําน้ันวา   มนุษยในโลก   ทําบาปใด   ในท่ีแจงหรือใน   
ที่ลับ, บัณฑิตท้ังหลายประกาศบาปน้ันวา ทุกกฏ  ฉันใด,  ทุกกฏแมนี้  ก็ฉันนั้น 
ชื่อวาบาป  เพราะเปนกรรมลามก   อันพระพุทธเจาทรงเกลียด   เพราะเหตุนั้น  
พึงทราบวา  ทุกกฏ. 
 
                                [วิเคราะหทุพภาสิต]          
           เนื้อความแหงทุพภาสิตคาถา  พึงทราบดังน้ี:- 
           บาทคาถาวา  ทุพภาสิต  ทุราภฏ มีความวา  บทใดอันภิกษุกลาว 
คือพูด  เจรจาชั่ว   เหตุนัน้ บทนั้น  ชือ่วาอันภิกษุกลาวชั่ว:    อธิบายวา บทใด 
อันภิกษุกลาวชั่ว  บทนั้น  เปนทุพภาสิต. 
           มีคําท่ีจะพึงกลาวใหยิ่งนอยหน่ึง;   ความวา  อนึ่ง  บทใด  เศราหมอง 
บทนั้น    เปนบทเศราหมอง  เพราะเหตุใด;   อน่ึง   วิญูชนท้ังหลาย   ยอมติ 
เพราะเหตุใด;   อธิบายวา  ทานผูรูแจงทั้งหลาย   ติบทนั้น   เพราะเหตุใด. 
            บาทคาถาวา  เตเนต  อิติ   วุจจฺต ิ  มีความวา   เพราะความเปนบท 
เศราหมอง    และแมเพราะความติแหงวิญูชนนั้น   บทนั้น    ทานยอมกลาว 
อยางนั้น   คือ  บทนั้น  ทานกลาววา  ทุพฺภาสิต. 
 
                                         [วิเคราะหเสขิยะ] 
            เนื้อความแหงเสขิยคาถา   พึงทราบดังนี้:- 
            พระอุบาลีเถระ   แสดงความท่ีพระเสขะมี  โดยนัยมีคําวา   อาทิ  เจต 
จรณฺจ  เปนตน    เพราะเหตุนั้น    ในบทวา   เสขิย  นี้   จึงมีเนื้อความสังเขป 
ดังน้ีวา   นี้เปนขอควรศึกษาของพระเสขะ.                                        
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           คําวา  ปาราชิกนฺต    ย   วุตฺต  เปนอาทินี้  พึงทราบวา  ทานกลาว   
เพ่ือแสดงเนื้อความ ที่มิไดสงเคราะหดวยปญหาที่วา ครุกลหุกฺจาป เปนตน 
แตสงเคราะหดวยคําออนวอนนี้วา  หนฺท   วากฺย   สุโณม   เต   (เอาเถิด 
เราจะฟงคําของทาน).  
 
                              [อุปมาแหงอาบัติอนาบัติ] 
           แมในบทวา  ฉนฺนมติวสฺสติ   เปนตน  ก็นัยน้ีแล. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ฉนฺนมติวสฺสติ   มีความวา  เรือนท่ีมิได 
มุงดวยเครื่องมุงมีหญาเปนตน    ยอมเปยกกอน.   แตเรือนกลาวคืออาบัตินี้   อัน 
ภิกษุปดไวแลว   ยอมเปยก. 
           จริงอยู   ภิกษุเมื่อปดอาบัติแรกไว   ยอมตองอาบัติอ่ืนใหม. 
           สองบทวา วิวฏ  นาติวสฺสติ   มีความวา  เรือนท่ีไมเปด   คือมุงดี 
แลว    ยอมไมเปยกฝนกอน.    แตเรือนกลาวคืออนาบัตินี้     อันภิกษุเปดแลว 
ยอมไมเปยก.                                                                 
           จริงอยู    ภิกษุเมื่อเปดเผยอาบัติแรก    แสดงอาบัติที่เปนเทสนาคามินี 
เสีย   ออกจากอาบัติที่เปนวุฏฐานคามินีเสีย    ยอมประดิษฐานในสวนหมดจด. 
เมื่อสํารวมตอไป  ยอมไมตองอาบัติอ่ืน. 
           บาทคาถาวา  ตสฺมา   ฉนฺน   วิวเรถ    มีความวา   เพราะเหตุนั้น 
เมื่อแสดงอาบัติที่เปนเทสนาคามินี และออกจากอาบัติที่เปนวุฏฐานคามินี ชื่อวา 
เปดเผยอาบัติที่ปดไว.  
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           บาทคาถาวา  เอวนฺต  นาติวสฺสติ  มีความวา ก็เรือนกลาวคืออาบัติ   
นั่น     อันภิกษุเปดเผยแลวอยางนั้น    ยอมไมเปยก.  
           บาทคาถาวา  คติ   มิคาน   ปวน   มีความวา   ปาใหญ   คือปาท่ี 
หนาแนนดวยตนไมเปนตน     เปนคติ   คือเปนที่พ่ึงของมฤคท้ังหลายผูอันพาล 
มฤคมีเสือโครงเปนอาทิใหลมในกลางแจง.   มฤคเหลาน้ัน  ถึงปาน้ันแลว   ยอม 
โลงใจ.   โดยนัยนี้แล   อากาศเปนทางไปของเหลาปกษี,    ความเสื่อมเปนคติ 
ของธรรมท้ังหลาย      คือวา      ความพินาศเปนทางของสังขตอรรมแมทั้งปวง 
เพราะอรรถวาตองถึงเขาเปนแน. 
           จริงอยู   สังขตธรรมเหลาน้ัน   จะไมถึงความพินาศ   สามารถทนอยู 
หามิได.   สวนนิพพานดํารงอยูแมนาน    เปนคติของพระอรหันต    อธิบายวา 
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ   เปนทางไปดานเดียวของพระอรหันตขีณาสพ. 
                                 ปฐมคาถาสังคณิก  วัณณนา  จบ  
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                                       อธิกรณเภท    
                        วาดวยอธกิรณ  ๔  อยางเปนตน  
           [๑,๐๔๖]  อธิกรณมี ๔ อยาง  คือ  วิวาทาธิกรณ  ๑  อนวุาทาธิกรณ  ๑ 
อาปตตาธิกรณ  ๑   กิจจาธิกรณ  ๑   นีอ้ธิกรณ  ๔ 
           ถามวาการฟนอธิกรณ  ๔ นี ้   มีเทาไร 
           ตอบวา  การฟนอธิกรณ  ๔  นีม้ี  ๑๐  คือ   ฟนวิวาทาธิกรณมี  ๒  ฟน 
อนุวาทากรณมี  ๔  ฟนอาปตตาธิกรณมี  ๓    ฟนกิจจาธิกรณมี  ๑     การฟน 
อธิกรณ  ๔  นี้รวมมี  ๑๐                                  
           ถ.  เมื่อฟนวิวาทาธิกรณ  ยอมฟนสมถะเทาไร  เมื่อฟนอนุวาทาธิกรณ 
ยอมฟนสมถะเทาไร   เมื่อฟนอาปตตาธิกรณ   ยอมฟนสมถะเทาไร   เมื่อฟน 
กิจจาธิกรณ  ยอมฟนสมถะเทาไร 
           ต.  เมื่อฟนวิวาทาธิกรณ  ยอมฟนสมถะ  ๒ อยาง   เม่ือฟนอนุวาทา- 
ธิกรณ  ยอมฟนสมถะ  ๔ อยาง  เมื่อฟนอาปตตาธิกรณ  ยอมฟนสมถะ ๓ อยาง 
เมื่อฟนกิจจาธิกรณ  ยอมฟนสมถะอยางเดียว. 
 
                                วาดวยฟนอธิกรณเปนตน  
           [๑,๐๔๗]   ถามวา   การฟนมีเทาไร   ดวยอาการเทาไร   จึงนับวาฟน 
บุคคลประกอบดวยองคเทาไร  ชื่อวาฟนอธิกรณ  บุคคลกี่พวก  เมื่อฟนอธิกรณ 
ตองอาบัติ  
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           ตอบวา  การฟนมี  ๑๒  ดวยอาการ  ๑๐  จึงนับวาฟน บุคคลประกอบ   
ดวยองค ๘  ชื่อวาฟนอธิกรณ  บุคคล  ๔  จําพวก   เมื่อฟนอธิกรณตองอาบัติ 
           การฟน  ๑๒  อยาง  เปนไฉน  คือ  ฟนกรรมที่ยังไมไดทํา  ๑  กรรม 
ที่ทําแลวไมดี  ๑   กรรมที่ตองทําใหม  ๑   กรรมที่ยังทําไมเสร็จ ๑   กรรมที่ทํา 
เสร็จแลวไมดี ๑   กรรมที่ตองทําอีก  ๑   กรรมที่ยงัไมไดวินิจฉัย  ๑   กรรมที่ 
วินิจฉัยไมถูกตอง  ๑  กรรมที่ตองวินิจฉัยใหม  ๑  กรรมท่ียังไมระงับ  ๑  กรรม 
ที่ระงับแลวไมดี  ๑  กรรมที่ตองระงับใหม ๑  นี้การฟน   ๑๒  อยาง 
           ดวยอาการ ๑๐  อยาง  เปนไฉน  จึงนับวาฟน   คือ   ฟนอธิกรณซึ่ง 
เกิดในที่นั้น  ๑  ฟนอธิกรณซึ่งเกิดในท่ีนั้นแตระงับแลว  ๑   ฟนอธิกรณในระ- 
หวางทาง ๑   ฟนอธิกรณซึ่งไปแลวในระหวางทาง  ๑    ฟนอธิกรณซึ่งไปแลว 
ในที่นั้น   ๑  ฟนอธิกรณซึ่งไปแลวในที่นั้นแตระงับแลว  ๑  ฟนสติวินัย  ๑  ฟน 
อมูฬหวินัย ๑   ฟนตัสสปาปยสิกา ๑   ฟนติณวัตถารกะ  ๑   ดวยอาการ ๑๐ นี้ 
จึงนับวาฟน 
           บุคคลประกอบดวยองค  ๔  เปนไฉน  ชื่อวาฟนอธิกรณ  คือ  บุคคล 
ถึงฉันทาคติฟนอธิกรณ  ๑ ถึงโทสาคติฟนอธิกรณ  ๑  ถึงโมหาคติฟนอธิกรณ ๑ 
ถึงภยาคติฟนอธิกรณ  ๑  บุคคลประกอบดวยองค  ๔ นี้   ชื่อวาฟนอธิกรณ 
           บุคคล ๔ จําพวกเปนไฉน  เมื่อฟนอธิกรณตองอาบัติ  คือ 
           ภิกษุผูอุปสมบทในวันนั้น  ฟน   ตองอาบัติปาจิตตียที่ฟน 
           ภิกษุอาคันตุกะ  ฟน   ตองอาบัติปาจิตตียที่ฟน 
           ภิกษุผูทํา  ฟน  ตองอาบัติปาจิตตียที่ฟน    
           ภิกษุผูทําใหฉันทะ  ฟน    ตองอาบัติปาจิตตียที่ฟน 
           รวมบคุคล ๔ จําพวกฟนอธิกรณตองอาบัติ.  
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                        วาดวยนิทานแหงอธิกรณ  ๔  เปนตน   
           [๑,๐๔๘]  ถามวา    วิวาทาธิกรณ    มีอะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปน  
สมุทัย  มีอะไรเปนชาติ  มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปน 
สมุฏฐาน                                       
           อนุวาทาธิกรณ  มอีะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           อาปตตาธิกรณ  มอีะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค   มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           กิจจาธิกรณ   มีอะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ตอบวา   วิวาทาธิกรณ   มีวิวาทเปนนิทาน   มีวิวาทเปนสมุทัย    ม ี
วิวาทเปนชาติ  มีวิวาทเปนแดนเกิดกอน  มีวิวาทเปนองค  มีวิวาทเปนสมุฏฐาน 
           อนุวาทาธิกรณ  มอีนุวาทเปนนิทาน  มีอนุวาทเปนสมุทัย  มีอนุวาท 
เปนชาติ  มีอนุวาทแดนเกิดกอน  มีอนวุาทเปนองค  มีอนุวาทเปนสมุฏฐาน 
           อาปตตาธิกรณ   มอีาบัติเปนนิทาน  มีอาบัติเปนสมุทัย   มีอาบัติเปน 
ชาติ  มีอาบัติเปนแดนเกิดกอน  มีอาบัติเปนองค   มีอาบัติเปนสมุฏฐาน 
           กิจจาธิกรณ  มกีิจเปนนิทาน   มีกิจเปนสมุทัย   มีกิจเปนชาติ   มีกิจ 
เปนแดนเกิดกอน   มีกิจเปนองค  มีกิจเปนสมุฏฐาน 
           ถ.  วิวาทาธิกรณ  มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปน 
ชาติ   มีอะไรเปนแดนเกิดกอน   มีอะไรเปนองค   มีอะไรเปนสมุฏฐาน  
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           อนุวาทาธิกรณ   มอีะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปน   
ชาติ  มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค   มีอะไรเปนสมุฏฐาน  
           อาปตตาธิกรณ   มอีะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปน 
ชาติ  มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           กิจจาธิกรณ  มีอะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ต.  วิวาทาธิกรณ  มีเหตุเปนนิทาน  มีเหตุเปนสมุทัย  มเีหตุเปนชาติ 
มีเหตุเปนแดนเกิดกอน  มีเหตุเปนองค  มีเหตุเปนสมุฏฐาน 
           อนุวาทาธิกรณ   มเีหตุเปนนิทาน   มีเหตุเปนสมุทัย   มีเหตุเปนชาติ 
มีเหตุเปนแดนเกิดกอน  มีเหตุเปนองค   มีเหตุเปนสมุฏฐาน 
           อาปตตาธิกรณ  มีเหตุเปนนิทาน   มีเหตุเปนสมุทัย   มีเหตุเปนชาติ 
มีเหตุเปนแดนเกิดกอน  มีเหตุเปนองค   มีเหตุเปนสมุฏฐาน 
           กิจจาธิกรณ  มีเหตุเปนนิทาน  มีเหตุเปนสมุทัย   มีเหตุเปนชาติ   ม ี
เหตุเปนแดนเกิดกอน  มีเหตุเปนองค   มีเหตุเปนสมุฏฐาน 
           ถ.  วิวาทาธิกรณ   มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปน 
ชาติ   มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค   มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           อนุวาทาธิกรณ  มอีะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           อาปตตาธิกรณ   มอีะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปน 
ชาติ  มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค   มีอะไรเปนสมุฏฐาน   
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           กิจจาธิกรณ   มีอะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน     
           ต.    วิวาทาธิกรณ  มีปจจัยเปนนิทาน  มีปจจัยเปนสมุทัย  มีปจจัยเปน 
ชาติ   มีปจจัยเปนแดนกอนเกิด  มีปจจัยเปนองค  มีปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           อนุวาทาธิกรณ  มปีจจัยเปนนิทาน   มีปจจัยเปนสมุทัย   มีปจจัยเปน 
ชาติ  มีปจจัยเปนแดนเกิดกอน  มีปจจัยเปนองค   มีปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           อาปตตาธิกรณ   มปีจจัยเปนนิทาน   มีปจจัยเปนสมุทัย   มีปจจัยเปน 
ชาติ  มีปจจัยเปนแดนเกิดกอน  มีปจจัยเปนองค  มีปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           กิจจาธิกรณ  มีปจจัยเปนนิทาน  มีปจจัยเปนสมุทัย  มีปจจัยเปนชาติ 
มีปจจัยเปนแดนเกิดกอน   มีปจจัยเปนองค   มีปจจัยเปนสมุฏฐาน. 
 
                                    วาดวยมูลอธิกรณเปนตน     
           [๑,๐๔๙]   ถามวา   อธิกรณ  ๔  มีมลูเทาไร   มีสมฏุฐานเทาไร 
           ตอบวา  อธิกรณ ๔  มีมลู ๓๓   มีสมุฏฐาน ๓๓ 
           ถ.  อธิกรณ  ๔  มมีูล  ๓๓  เปนไฉน 
           ต.  วิวาทาธิกรณ  มีมูล ๑๒   อนุวาทาธิกรณ  มีมูล  ๑๔   อาปตตา- 
ธิกรณ   มีมูล ๖    กิจจาธิกรณ   มีมูล ๑   คือ  สงฆ 
           รวมอธิกรณ ๔  มมีูล ๓๓ 
           ถ.  อธิกรณ ๔  มสีมุฏฐาน ๓๓  เปนไฉน 
           ต.  วิวาทาธิกรณ   มีเรื่องทําความแตกกัน  ๑๘  เปนสมฏุฐาน   อนุ- 
วาทาธิกรณ   มีวิบัติ ๔ เปนสมุฏฐาน   อาปตตาธิกรณ    มีกองอาบัติ ๗ เปน 
สมุฏฐาน  กจิจาธิกรณ  มีกรรม ๔  เปนสมุฏฐาน  รวมอธิกรณ ๔  มีสมฏุฐาน ๓๓.  
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             วาดวยวิวาทาธิกรณเปนอาบัติหรือมิใชอาบัติเปนตน    
           [๑,๐๕๐]  ถามวา  วิวาทาธิกรณ  เปนอาบัติ   หรือมิใชอาบัติ 
           ตอบวา  วิวาทาธิกรณ  มใิชอาบัติ 
           ถ.  ก็เพราะวิวาทาธิกรณ  เปนปจจัย   ภิกษุตองอาบัติ   หรือ 
           ต.  ถกูแลว  เพราะวิวาทาธิกรณเปนปจจัย  ภิกษุตองอาบัติ 
           ถ.  เพราะวิวาทาธิกรณเปนปจจัย  ภิกษุตองอาบัติเทาไร 
           ต.  เพราะวิวาทาธิกรณเปนปจจัย    ภิกษุตองอาบัติ  ๒ ตัว  คือ  ดา 
อุปสัมบัน  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑   ดาอนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ ๑  เพราะ 
วิวาทาธิกรณเปนปจจัย  ภิกษุตองอาบัติ  ๒ ตัวน้ี  
           ถ.  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติอะไร  บรรดาวิบัติ  ๔  เปนอธิกรณอะไร 
บรรดาอธิกรณ  ๔  สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร    บรรดากองอาบัติ ๗ เกิด 
ดวยสมุฏฐานเทาไร    บรรดาสมุฏฐานอาบัติ  ๖  ระงับดวยอธิกรณเทาไร    ใน 
ฐานะเทาไร   ดวยสมถะเทาไร 
           ต.  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติ  ๑  บรรดาวิบัติ  ๔   คือ  อาจารวิบัติ 
เปนอาปตตาธิกรณ  บรรดาอธิกรณ  ๔   สงเคราะหดวยกองอาบัติ  ๒  บรรดา 
กองอาบัติ  ๗    คือ  บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย    บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ 
เกิดดวยสมุฏฐาน  ๓    บรรดาสมุฏฐานอาบัติ  ๖  ระงับดวยอธิกรณ  ๑    คือ 
กิจจาธิกรณ   ระงับใน  ๓  ฐานะ   คือ   ทามกลางสงฆ ๑    ทามกลางคณะ  ๑ 
สํานักบุคคล  ๑   ระงับดวยสมถะ  ๓   คือ   บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑    ดวย 
ปฏิญญาตกรณะ ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.  
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          วาดวยอนุวาทาธิกรณเปนอาบัติหรือมิใชอาบัติเปนตน   
           [๑,๐๕๑]  ถามวา  อนุวาทาธิกรณ  เปนอาบัติหรือมิใชอาบัติ 
           ตอบวา  อนุวาทาธิกรณ  มใิชอาบัติ  
           ถ.  ก็เพราะอนุวาทาธิกรณเปนปจจัย  ภิกษุตองอาบัติ   หรือ 
           ต.  ถกูแลว   เพราะอนุวาทาธิกรณเปนปจจัย  ภิกษุตองอาบัติ 
           ถ.  เพราะอนุวาทาธิกรณเปนปจจัย  ภิกษุตองอาบัติเทาไร 
           ต.  เพราะอนุวาทาธิกรณเปนปจจัย  ภิกษุตองอาบัติ  ๓  ตัว  คือ  ตาม 
กําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันไมมีมูล  ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑  ตาม 
กําจัดดวยสังฆาทิเสสอันไมมีมูล    ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑   ตามกําจัดดวยอาจาร- 
วิบัติไมมีมูล   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑   เพราะอนุวาทาธิกรณเปนปจจัย   ภิกษุตอง 
อาบัติ ๓ ตัวน้ี                                                    
           ถ.  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ  ๔  จัดเปนอธิกรณ 
อะไร   บรรดาอธิกรณ ๔  สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร  บรรดากองอาบัติ ๗ 
เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร     บรรดาสมุฏฐานอาบัติ  ๖    ระงับดวยอธิกรณเทาไร 
ในฐานะเทาไร   ดวยสมถะเทาไร 
           ต.  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติ  ๒  อยาง   บรรดาวิบัติ ๔  คือ  บางที 
เปนศีลวิบัติ   บางทีเปนอาจารวิบัติ    เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ  ๔ 
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๓    บรรดากองอาบัติ ๗    คือ  บางทีดวยกองอาบัติ 
สังฆาทิเสส  บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย  บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ  เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓   บรรดาสมุฏฐานอาบัติ  ๖   อาบัติหนักระงับดวยอธิกรณ ๑  คือ 
กิจจาธิกรณ  ระงับในฐานะ  ๑   คือ   ทามกลางสงฆ  ระงับดวยสมถะ  ๒   คือ  
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สัมมุขาวินัย  ๑    ปฏิญาตกรณะ  ๑    อาบัติเบาระงับดวยอธิกรณ  ๑    คือ   
กิจจาธิกรณ    ระงับใน  ๓  ฐานะ  คือ  ทามกลางสงฆ ๑    ทามกลางคณะ ๑ 
สํานักบุคคล  ๑    ระงับดวยสมถะ  ๓      คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑    ดวย 
ปฏิญญาตกรณะ ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.  
 
           วาดวยอาปตตาธิกรณเปนอาบัติหรือมิใชอาบัติเปนตน 
           [๑,๐๕๒]  ถามวา  อาปตตาธิกรณ  เปนอาบัติหรือมิใชอาบัติ 
           ตอบวา  อาปตตาธิกรณ  มใิชอาบัติ 
           ถ.  ก็เพราะอาปตตาธิกรณเปนปจจัย  ภิกษุตองอาบัติ   หรือ 
           ต.  ถกูแลว   เพราะอาปตตาธิกรณเปนปจจัย   ภิกษุตองอาบัติ 
           ถ.  เพราะอาปตตาธิกรณเปนปจจัย  ภิกษุตองอาบัติเทาไร 
           ต.  เพราะอาปตตาธิกรณเปนปจจัย    ภิกษุตองอาบัติ  ๔  ตัว    คือ 
ภิกษุณีรูอยู     ปกปดปาราชิกธรรมอันภิกษุณีตองแลว    ตองอาบัติปาราชิก  ๑ 
สงสัยปกปดไว  ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑  ภิกษุปกปดอาบัติสังฆาทิเสส  ตองอาบัติ 
ปาจิตตีย  ๑   ปกปดอาจารวิบัติ   ตองอาบัติทุกกฏ  ๑  เพราะอาปตตาธิกรณเปน 
ปจจัย  ตองอาบัติ  ๔ ตัวน้ี                                          
           ถ.  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ   ๔  จัดเปนอธิกรณ 
อะไร  บรรดาอธิกรณ ๔   สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร  บรรดากองอาบัติ ๗ 
เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร  บรรดาสมุฏฐานอาบัติ  ๖  ระงับดวยอธิกรณเทาไร ใน 
ฐานะเทาไร   ดวยสมถะเทาไร                               
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           ต.  อาบัติเหลาน้ัน     จัดเปนวิบัติ ๒  บรรดาวิบัติ ๔ คือ   บางทีเปน    
ศีลวิบัติ    บางทีเปนอาจารวิบัติ     เปนอาปตตาธิกรณ    บรรดาอธิกรณ  ๔ 
สงเคราะหดวยกองอาบัติ  ๔    บรรดากองอาบัติ  ๗  คือ  บางทีดวยกองอาบัติ 
ปาราชิก   บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย   บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย   บางที 
ดวยกองอาบัติทุกกฏ    เกิดดวยสมุฏฐาน ๑    บรรดาสมุฏฐานอาบัติ  ๖    คือ 
เกิดแตกาย  วาจา  และจิต  อาบัติที่ไมมีสวนเหลือ   ระงับดวยอธิกรณอะไรไมได 
ระงับในฐานะอะไรไมได   ระงับดวยสมถะอะไรไมได   อาบัติเบา   ระงับดวย 
อธิกรณ ๑ คือ  กิจจาธิกรณระงับในฐานะ ๓ คือ  ทามกลางสงฆ ๑  ทามกลาง 
คณะ  ๑  สํานักบุคคล  ๑  ระงับดวยสมถะ  ๓   คือ  บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑ 
ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑  บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.  
    
             วาดวยกิจจาธิกรณเปนอาบัติหรือมใิชอาบติัเปนตน 
           [๑,๐๕๓]  ถามวา  กิจจาธิกรณ   เปนอาบัติหรือมิใชอาบัติ  
           ตอบวา  กิจจาธิกรณ  มิใชอาบัติ 
           ถ.  ก็เพราะกิจจาธิกรณเปนปจจัย   ภิกษุตองอาบัติ   หรือ 
           ต.  ถกูแลว   เพราะกิจจาธิกรณเปนปจจัย   ภิกษุตองอาบัติ 
           ถ.   เพราะกิจจาธิกรณเปนปจจัย   ภิกษุตองอาบัติเทาไร                    
           ต.   เพราะกิจจาธิกรณเปนปจจัย  ภิกษุตองอาบัติ  ๕  ตัว คือ ภิกษุณี 
ที่ประพฤติตามภิกษุผูถูกยกวัตร   ไมสละเพราะสวดประกาศครบ  ๓ จบ  จบญัตติ   
เปนทุกกฏ  ๑   จบกรรมวาจาสองครั้ง   เปนถลุลจัจัย  ๑   จบกรรมวาจาครั้งสุด 
ตองอาบัติปาราชิก ๑  ภิกษุพระพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ   ไมสละเพราะสวด  
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ประกาศครบ  ๓  จบ    ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑    ภิกษุไมสละทิฏฐิลามกเพราะ    
สวดประกาศครบ  ๓  จบ  ตองอาบัติปาจิตตีย  ๑   เพราะกิจจาธิกรณเปนปจจัย 
ตองอาบัติ ๕  ตัวนี้                                                                
           ถ.  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติเทาไร  บรรดาวิบัติ  ๔  จัดเปนอธิกรณ 
อะไร  บรรดาอธิกรณ ๔  สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร  บรรดากองอาบัติ ๗ 
เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร    บรรดาสมุฏฐานอาบัติ  ๖    ระงับดวยอธิกรณเทาไร 
ในฐานะเทาไร  ดวยสมถะเทาไร 
           ต.  อาบัติเหลาน้ันจัดเปนวิบัติ   ๒  บรรดาวิบัติ   ๔   คือ   บางทีเปน 
ศีลวิบัติ    บางทีเปนอาจารวิบัติ    จัดเปนอาปตตาธิกรณ    บรรดาอธิกรณ  ๔ 
สงเคราะหดวยกองอาบัติ  ๕      บรรดากองอาบัติ ๗   คือ   บางทีดวยกองอาบัติ- 
ปาราชิก   บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส   บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย   บางที 
ดวยกองอาบัติปาจิตตีย  บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ  เกิดดวยสมุฏฐาน ๑  บรรดา              
สมุฏฐานอาบัติ  ๖   คือ   เกิดแตกาย    วาจา    และจิต    อาบัติทีไมมีสวนเหลือ 
ระงับดวยอธิกรณอะไรไมได   ระงับในฐานะอะไรไมได    ระงับดวยสมถะอะไร 
ไมได  อาบัติหนัก  ระงับดวยอธิกรณ ๑  คือ  กิจจาธิกรณ  ระงับในฐานะ ๑ 
คือ ทามกลางสงฆ  ระงับดวยสมถะ ๒  คือ  สัมมขุาวินัย  ๑  ปฏิญญาตกรณะ ๑ 
อาบัติเบา   ระงับดวยอธิกรณ  ๑  คือ  กิจจาธิกรณ  ระงับใน  ๓  ฐานะ   คือ 
ทามกลางสงฆ ๑  ทามกลางคณะ ๑  สํานักบุคคล ๑  ระงับดวยสมถะ  ๓   คือ 
บางทีดวยสัมมุขาวินัย  ๑    ดวยปฏญิญาตกรณะ  ๑    บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับ 
ติณวัตถารกะ ๑. 
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                                   อธบิายวิวาทาธิกรณ    
           [๑,๐๕๔]  ถามวา   วิวาทาธิกรณ   มีอนุวาทาธิกรณ  อาปตตาธิกรณ 
กิจจาธิกรณ  ไหม 
           ตอบวา  วิวาทาธิกรณ  ไมมีอนุวาทาธิกรณ  อาปตตาธิกรณ  กิจจา- 
ธิกรณ    แตเพราะวิวาทาธิกรณเปนปจจัย    อนุวาทาธิกรณ    อาปตตาธิกรณ 
กิจจาธิกรณยอมมีได   เปรียบเหมือนอะไร   เปรียบเหมือน   ภิกษุทั้งหลายใน 
พระธรรมวินัยนี้   วิวาทกันวา 
           นี้  เปนธรรม  นี้  ไมเปนธรรม                                            
           นี้   เปนวินัย  นี้   ไมเปนวินัย 
           นี้   พระตถาคตตรัสภาษิตไว  นี้    พระตถาคตไมไดตรัสภาษิตไว 
           นี้  พระตถาคตทรงประพฤติมา  นี้    พระตถาคตไมไดทรงประพฤติมา 
           นี้  พระตถาคตทรงบัญญัติไว  นี ้  พระตถาคตไมไดทรงบัญญัติไว 
           นี้   เปนอาบัติ  นี้   ไมเปนอาบัติ 
           นี้   เปนอาบัติเบา  นี้  เปนอาบัติหนัก 
           นี้   เปนอาบัติมีสวนเหลือ  นี้  เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได 
           นี้   เปนอาบัติชั่วหยาบ   นี ้ เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
           ความบาดหมาง   ความทะเลาะ  ความแกงแยง  ความวิวาท   การกลาว 
ตางกัน   การกลาวโดยประการอ่ืน   การพูดเพ่ือความกลัดกลุม   ความหมายม่ัน  
ในเรื่องนั้น    อันใด    นี้   เรียกวาวิวาทาธิกรณ   สงฆวิวาทกันในวิวาทาธิกรณ 
จัดเปนวิวาทาธิกรณ  เมื่อวิวาทกัน  ยอมโจท  จัดเปนอนุวาทาธิกรณ  เมื่อโจท 
ยอมตองอาบัติ   จัดเปนอาปตตาธิกรณ   สงฆทํากรรมตามอาบัตินั้น    จัดเปน 
กิจจาธิกรณ  เพราะวิวาทาธิกรณเปนปจจัย    อนุวาทาธิกรณ   อาปตตาธิกรณ 
กิจจาธิกรณ  ยอมมีอยางนี้.  
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                                 อธิบายอนุวาทาธิกรณ    
           [๑,๐๕๕]  ถามวา  อนุวาทาธิกรณ    มีอาปตตาธิกรณ   กิจจาธิกรณ 
วิวาทาธิกรณ  ไหม               
          ตอบวา  อนุวาทาธิกรณ  ไมมีอาปตตาธิกรณ  กิจจาธิกรณ  วิวาทา- 
ธิกรณ    แตเพราะอนุวาทาธิกรณเปนปจจัย    อาปตตาธิกรณ    กิจจาธิกรณ 
วิวาทากรณ   ยอมมีได   เปรียบเหมือนอะไร   เปรยีบเหมือนภิกษุทั้งหลายใน 
พระธรรมวินัยนี้โจทภิกษุดวยศีลวิบัติ   อาจารวิบัติ   ทฏิฐิวิบัติ  หรืออาชีววิบัติ  
การโจท   การกลาวหา    การฟองรอง    การประทวง    ความเปนผูคลอยตาม 
การทําความอุตสาหะโจท   การตามเพ่ิมกําลังให    ในเรื่องนั้น  อันใด  นี้   เรียกวา 
อนุวาทาธิกรณ                            
           สงฆยอมวิวาทกันในอนุวาทาธิกรณ  จัดเปนวิวาทาธิกรณ   เมื่อวิวาท 
ยอมโจท  จัดเปนอนุวาทาธิกรณ   เมื่อโจท   ยอมตองอาบัติ   จัดเปนอาปตตา- 
ธิกรณ  สงฆทํากรรมตามอาบัตินั้น   จัดเปนกิจจาธิกรณ เพราะอนุวาทาธิกรณ 
เปนปจจัย  อาปตตาธิกรณ  กิจจาธิกรณ  วิวาทาธิกรณ  ยอมมีอยางนี้. 
 
                                     อธิบายอาปตตาธิกรณ 
           [๑,๐๕๖]  ถามวา    อาปตตาธิกรณ    มกีิจจาธิกรณ    วิวาทาธิกรณ 
อนุวาทาธิกรณ  ไหม                                                  
           ตอบวา  อาปตตาธิกรณ   ไมม ี  กิจจาธิกรณ   วิวาทาธิกรณ   อนุวา- 
ทาธิกรณ    แตเพราะอาปตตาธิกรณเปนปจจัย    กิจจาธิกรณ    วิวาทาธิกรณ 
อนุวาทาธิกรณ  ยอมมีได  เปรียบเหมือนอะไร  เปรยีบเหมือน  กองอาบัติทั้ง ๕ 
ชื่ออาปตตาธิกรณ  กองอาบัติทั้ง  ๗  ชือ่อาปตตาธิกรณ  นี้เรียกวา  อาปตตาธิกรณ  
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           สงฆยอมวิวาทกันในอาปตตาธิกรณ  จัดเปนวิวาทาธิกรณ   เมื่อวิวาท   
ยอมโจท   จัดเปนอนุวาทาธิกรณ   เม่ือโจท   ยอมตองอาบัติ   จัดเปนอาปตตา- 
ธิกรณ  สงฆทํากรรมตามอาบัตินั้น  จัดเปนกิจจาธิกรณ  เพราะอาปตตาธิกรณ 
เปนปจจัย   กิจจาธิกรณ  วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ  ยอมมีอยางนี้. 
  
                                      อธิบายกิจจาธิกรณ  
           [๑,๐๕๗]  ถามวา    กิจจาธิกรณ     มีวาทาธิกรณ    อนุวาทาธิกรณ 
อาปตตาธิกรณ  ไหม 
           ตอบวา  กิจจาธิกรณ  ไมมีวิวาทาธิกรณ   อนุวาทาธิกรณ  อาปตตา- 
ธิกรณ     แตเพราะกิจจาธิกรณเปนปจจัย     วิวาทาธิกรณ      อนุวาทาธิกรณ 
อาปตตาธิกรณ    ยอมมิได    เปรียบเหมืออะไร    เปรียบเหมือนความมีแหงกิจ 
ความมีแหงกรณียะ  ของสงฆอันใด  คือ  อปโลกนกรรม   ญัตติกรรม   ญัตติ- 
ทุติยกรรม   ญัตติจตุตถกรรม  นี้เรียกวากิจจาธิกรณ 
           สงฆยอมวิวาทกันในกิจจาธิกรณ    จัดเปนวิวาทาธิกรณ    เม่ือวิวาท 
ยอมโจท  จัดเปนอนุวาทาธิกรณ  เมื่อโจท  ยอมตองอาบัติ   จัดเปนอาปตตา- 
ธิกรณ   สงฆทํากรรมตามอาบัตินั้น    จัดเปนกิจจาธิกรณ    เพราะกิจจาธิกรณ 
เปนปจจัย  วิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ  อาปตตาธิกรณ  ยอมมีอยางนี้. 
 
                                             อธิบายสมถะ  
           [๑,๐๕๘]  สติวินยัมีในท่ีใด  สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น   สัมมุขาวินัยมีใน 
ที่ใด   สติวินัยมีในท่ีนั้น  อมูฬพวินัยมีในท่ีใด  สัมมุขาวินัยมีในท่ีนั้น   สัมมุขา  
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วินัยมีในท่ีใด   อมูฬหวินัยมีในท่ีนั้น    ปฏิญญาตกรณะมีในที่ใด   สัมมุขาวินัย   
มีในที่นั้น    สัมมุขาวินัยมีในที่ใด   ปฏิญญาตกรณะมีในท่ีนั้น    เยภุยยสกิามีใน 
ที่ใด     สัมมขุาวินัยมีในท่ีนั้น     สัมมุขาวินัยมีในท่ีใด     เยภุยยสิกามีในที่นั้น 
ตัสสปาปยสิกามีในที่ใด   สัมมุขาวินัยมีในท่ีนั้น   สัมมุขาวินัยมีในที่ใด    ตัสส- 
ปาปยสิกามีในที่นั้น  ติณวัตถารกะมีในท่ีใด  สัมมขุาวินัยมีในท่ีนั้น  สัมมุขาวินัย 
มีในทีใด  ติณวัตถารกะมีในท่ีนั้น. 
 
                                        อธิกรณระงับ  
           [๑,๐๕๙]  สมัยใด   อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย   กับสติวินัย   สมยั 
นั้นสติวินัยมีในท่ีใด  สัมมุขาวินัยมใีนท่ีนั้น   สัมมุขาวินัยมีในท่ีใด   สติวินัยมี 
ในที่นั้น    แตในที่นั้น  ไมมีอมูฬหวินัย   ปฏญิญาตกรณะ   เยภุยยสิกา   ตัสส- 
ปาปยสิกา   และติณวัตถารกะ  
           สมัยใด  อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย  กับอมูฬหวินัย . . . 
           สมัยใด  อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวนัย  กับปฏิญญาตกรณะ. . . 
           สมัยใด  อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย   กบัเยภุยยสิกา. . . 
           สมัยใด  อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย   กบัตัสสปาปยสิกา. . . 
           สมัยใด  อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย    กบัติณวัตถารกะ    สมัยนัน้ 
ติณวัตถารกะมีในท่ีใด   สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น  สมัมุขาวินัย มีในที่ใด   ติณวัต- 
ถารกะมีในที่นั้น   แตในที่นั้นไมมีสติวินัย  อมูฬหวินัย  ปฏญิญาตกรณะ  เยภุ- 
ยยสิกา   และตัสสปาปยสิกา.  
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                                วาดวยสมถะรวมกัน   
           [๑,๐๖๐]  ถามวา   ธรรมเหลาน้ี   คือ   สัมมุขาวินัยก็ดี  สติวินัยก็ดี 
รวมกันหรือแยกกัน     และนักปราชญ     พึงไดเพ่ือยักยายบัญญัติธรรมเหลาน้ี  
ทําใหตางกัน    หรือ  
           ธรรมเหลาน้ี    คือ  สัมมุขาวินัยก็ดี   อมูฬหวินัยก็ดี. . . 
           ธรรมเหลาน้ี    คือ  สัมมุขาวินัยก็ดี   ปฏญิญาตกรณะก็ดี. . . 
           ธรรมเหลาน้ี    คือ  สัมมุขาวินัยก็ดี   เยภุยยสิกาก็ดี. . . 
           ธรรมเหลาน้ี   คือ   สัมมุขาวินัยก็ดี   ตัสสปาปยสิกาก็ดี. . . 
           ธรรมเหลาน้ี   คือ   สัมมุขาวินัยก็ดี    ติณวัตถารกะก็ดี    รวมกันหรือ 
แยกกันและนักปราชญ  พึงไดเพ่ือยักยายบัญญัติธรรมเหลาน้ีทําใหตางกัน หรือ 
           ตอบวา   ธรรมเหลาน้ี    คือ   สัมมุขาวินัยก็ดี   สติวินัยก็ดี  รวมกันไม 
แยกกัน   และนักปราชญไมไดเพ่ือยักยายบัญญัติธรรมเหลาน้ี   ทําใหตางกัน 
           ธรรมเหลาน้ี   คือ  สัมมุขาวินัยก็ดี  อมฬูหวินัยก็ดี. . . 
           ธรรมเหลาน้ี   คือ  สัมมุขาวินัยก็ดี  ปฏิญญาตกรณะก็ดี. . . 
           ธรรมเหลาน้ี  คือ  สัมมุขาวินัยก็ดี    เยภุยยสิกาก็ดี. . . 
           ธรรมเหลาน้ี  คือ  สัมมุขาวินัยก็ดี    ตัสสปาปยสิกาก็ดี. . . 
           ธรรมเหลาน้ี    คือ  สัมมุขาวินัยก็ดี  ติณวัตถารกะก็ดี  รวมกันไมแยก 
กัน  และนักปราชญไมไดเพ่ือยักยายบัญญัติธรรมเหลาน้ี   ทาใหตางกัน. 
 
                           วาดวยนิทานเปนตนแหงสมถะ  ๗ 
           [๑,๐๖๑]  ถามวา  สัมมุขาวินัย   มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย 
มีอะไรเปนชาติ   มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค   มีอะไรเปนสมุฏฐาน   
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           สติวินัย   มีอะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปนชาติ   มี   
อะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน  
           อมูฬหวินัย   มีอะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ปฏิญญาตกรณะ มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค   มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           เยภุยยสิกา  มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปนชาติ  มี 
อะไรเปนแดนเกิดกอน   อะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ตัสสปาปยสิกา  มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค   มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ติณวัตถารกะ  มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ตอบวา  สัมมุขาวินัย  มีนิทานเปนนิทาน มีนิทานเปนสมุทัย มีนิทาน 
เปนชาติ  มีนิทานเปนแดนเกิดกอน   มีนิทานเปนองค   มีนิทานเปนสมุฏฐาน 
           สติวินัย   มีนิทานเปนนิทาน   มีนิทานเปนสมุทัย   มีนทิานเปนชาติ 
มีนิทานเปนแดนเกิดกอน  มีนิทานเปนองค  มีนิทานเปนสมุฏฐาน 
           อมูฬหวินัย    มีนทิานเปนนิทาน  มีนิทานเปนสมุทัย   มีนิทานเปนชาติ 
มีนิทานเปนแดนเกิดกอน  มีนิทานเปนองค  มีนิทานเปนสมุฏฐาน 
           ปฏิญญาตกรณะ  มีนิทานเปนนิทาน   มีนทิานเปนสมุทัย มีนิทานเปน   
ชาติ  มีนิทานเปนแดนเกิดกอน  มีนิทานเปนองค   มีนิทานเปนสมุฏฐาน  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 642 

           เยภุยยสิกา  มีนิทานเปนนิทาน  มีนิทานเปนสมุทัย   มีนทิานเปนชาติ   
มีนิทานเปนแดนเกิดกอน  มีนิทานเปนองค  มีนิทานเปนสมุฏฐาน         
           ติสสปาปยสิกา  มีนิทานเปนนิทาน  มีนิทานเปนสมุทัย  มีนิทานเปน 
ชาติ  มีนิทานเปนแดนเกิดกอน  มีนิทานเปนองค  มีนิทานเปนสมุฏฐาน 
           ติณวัตถารกะ  มีนทิานเปนนิทาน   มีนิทานเปนสมุทัย   มีนิทานเปน 
ชาติ  มีนิทานเปนแดนเกิดกอน  มีนิทานเปนองค   มีนิทานเปนสมุฏฐาน 
           ถ.  สมัมุขาวินัย  มีอะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปน 
ชาติ  มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           สติวินัย  มีอะไรเปนนิทาน  มอีะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปนชาติ  มีอะไร 
เปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           อมูฬหวินัย    มีอะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนเเดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ปฏิญญาตกรณะ  มีอะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปน 
ชาติ  มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           เยภุยยสิกา  มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปนชาติ   มี  
อะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ตัสสปาปยสิกา  มีอะไรเปนนิทาน มีอะไรเปนสมุทัย  มอีะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ติณวิตถารกะ  มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปนชาติ 
อะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน  
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           ต.  สมัมุขาวินัย   มีเหตุเปนนิทาน  มีเหตุเปนสมุทัย   มีเหตุเปนชาติ   
มีเหตุเปนแดนเกิดกอน  มีเหตุเปนองค  มีเหตุสมุฏฐาน  
           สติวินัย   มีเหตุเปนนิทาน  มีเหตุเปนสมุทัย  มีเหตุเปนชาติ    มีเหตุ 
เปนแดนเกิดกอน  มีเหตุเปนองค    มีเหตุเปนสมุฏฐาน 
           อมูฬหวินัย  มีเหตุเปนนิทาน  มีเหตุเปนสมุทัย    มีเหตุเปนชาติ   ม ี
เหตุเปนแดนเกิดกอน  มีเหตุเปนองค   มีเหตุเปนสมุฏฐาน 
           ปฏิญญาตกรณะ  มีเหตุเปนนิทาน   มีเหตุเปนสมุทัย   มีเหตุเปนชาติ 
มีเหตุเปนแดนเกิดกอน  มีเหตุเปนองค  มีเหตุเปนสมุฏฐาน 
           เยภุยยสิกา  มีเหตุเปนนิทาน    เหตุเปนสมุทัย  มีเหตุเปนชาติ  มีเหตุ 
เปนแดนเกิดกอน   มีเหตุเปนองค   มีเหตุเปนสมุฏฐาน 
           ตัสสปาปยสิกา  มีเหตุเปนนิทาน    มีเหตุเปนสมุทัย    มีเหตุเปนชาติ 
มีเหตุเปนแดนเกิดกอน   มีเหตุเปนองค   มีเหตุเปนสมุฏฐาน 
           ติณวัตถารกะ  มีเหตุเปนนิทาน  มีเหตุเปนสมุทัย  มีเหตุเปนชาติ  มี 
เหตุเปนแดนเกิดกอน  มีเหตุเปนองค  มีเหตุเปนสมุฏฐาน 
           ถ.  สมัมุขาวินัย  มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย    มีอะไรเปน 
ชาติ  มีอะไรเปนแดนเกิดกอน   มีอะไรเปนองค   มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           สติวินัย   มีอะไรเปนนิทาน  มอีะไรเปนสมุทัย    มีอะไรเปนชาติ    ม ี
อะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค   มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           อมูฬหวินัย  มีอะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปนสมุทัย    มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน  
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           ปฏิญญาตกรณะ  มีอะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปน   
ชาติ  มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน  
           เยภุยยสิกา  มีอะไรเปนนิทาน    มีอะไรเปนสมุทัย    มีอะไรเปนชาติ  
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ตัสสปาปยสิกา  มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ติณวัตถารกะ  มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ต.  สมัมุขาวินัย  มีปจจัยเปนนิทาน  มีปจจัยเปนสมุทัย  มีปจจัยเปน 
ชาติ  มีปจจัยเปนแดนเกิดกอน  มีปจจัยเปนองค  มีปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           สติวินัย   มีปจจัยเปนนิทาน  มปีจจัยเปนสมุทัย  มีปจจัยเปนชาติ  มี 
ปจจัยเปนแดนเกิดกอน  มีปจจัยเปนองค  มีปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           อมูฬหวินัย  มีปจจัยเปนนิทาน  มีปจจัยเปนสมุทัย   มปีจจัยเปนชาติ 
มีปจจัยเปนแดนเกิดกอน  มีปจจัยเปนองค  มีปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           ปฏิญญาตกรณะ  มีปจจัยเปนนิทาน  มีปจจัยเปนสมุทัย   มีปจจัยเปน 
ชาติ   มีปจจัยเปนแดนเกิดกอน   มีปจจัยเปนองค   มีปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           เยภุยยสิกา  มีปจจัยเปนนิทาน   มีปจจัยเปนสมุทัย   มีปจจัยเปนชาติ 
มีปจจัยเปนแดนเกิดกอน  มีปจจัยเปนองค  มีปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           ตัสสปาปยสิกา  มีปจจัยเปนนิทาน    มีปจจัยเปนสมุทัย   มีปจจัยเปน 
ชาติ   มีปจจัยเปนแดนเกิดกอน   มีปจจัยเปนองค   มีปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           ติณวัตถารนะ  มปีจจัยเปนนิทาน    มีปจจัยเปนสมุทัย   มีปจจัยเปน 
ชาติ  มีปจจัยเปนแดนเกิดกอน  มีปจจัยเปนองค  มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.        
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                      วาดวยมูลและสมุฏฐานแหงสมถะ    
           [๑,๐๖๒]   ถามวา  สมถะ ๗ มีมูลเทาไร  มีสมุฏฐานเทาไร  
           ตอบวา  สมถะ ๗  มีมลู ๒๖  มีสมุฏฐาน  ๓๖ 
           ถ.  สมถะ  ๗ มีมลู  ๒๖ อะไรบาง 
           ต.  สมัมุขาวินัยมีมูล  ๔  คือ ความพรอมหนาสงฆ  ๑ ความพรอมหนา 
ธรรม  ๑  ความพรอมหนาวินัย  ๑ ความพรอมหนาบุคคล  ๑ 
           สติวินัยมีมูล ๔  อมูฬหวินัยมีมูล ๔.  ปฏญิญาตกรณะมีมูล ๒  คือ  ผู 
แสดง ๑  ผูรบัแสดง  ๑ เยภุยยสิกามีมูล  ๔  ตัสสปาปยสิกามีมูล   ๔  ติณวัตถารกะ 
มีมูล  ๔  คือ    ความพรอมหนาสงฆ  ๑  ความพรอมหนาธรรม ๑  ความพรอม 
หนาวินัย  ๑   ความพรอมหนาบุคคล ๑ 
           สมถะ ๗  มีมลูรวม ๒๖ 
           ถ.  สมถะ ๗ มีสมฏุฐาน ๓๖  อะไรบาง 
           ต.  การประกอบ   การกระทํา   การเขาถึงเอง    การขอรอง   กิรยิาที่ 
ยินยอมไมคัดคาน  กรรม  คือ  สติวินยั 
           การประกอบ   การกระทํา   การเขาถึงเอง  การขอรอง  กริิยาที่ยินยอม 
ไมคัดคาน  กรรม  คือ  อมูฬหวินัย.                                       
           การประกอบ   การกระทํา   การเขาถึงเอง  การขอรอง  กิริยาที่ยินยอม 
ไมคัดคาน  กรรม  คือ  ปฏิญญาตกรณะ 
           การประกอบ   การกระทํา   การเขาถึงเอง  การขอรอง  กิริยาที่ยินยอม 
ไมคัดคาน   กรรม   คือ   เยภุยยสิกา  
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            การประกอบ   การกระทํา   การเขาถึงเอง  การขอรอง  กิริยาที่ยินยอม   
ไมคัดคาน  กรรม   คือ  ตัสสปาปยสิกา  
            การประกอบ   การกระทํา   การเขาถึงเอง  การขอรอง  กิริยาที่ยินยอม 
ไมคัดคาน  กรรม  คือ  ติณวัตถารกะ 
           สมถะ ๗  มีสมฏุฐานรวม ๓๖.               
    
                                 วาดวยอรรถตางกันเปนตน  
           [๑,๐๖๓]  ถามวา  ธรรมเหลาน้ี    คือ   สัมมุขาวินัยก็ดี   สติวินัยก็ดี 
มีอรรถตางกัน  มีพยัญชนะตางกันหรือมีอรรถอยางเดียวกัน   ตางกันแตพยัญชนะ 
           ธรรมเหลาน้ี  คือ  สัมมุขาวินัยก็ดี    อมูฬหวินัยก็ดี   มีอรรถตางกัน 
มีพยัญชนะตางกัน   หรือมีอรรถอยางเดียวกัน   ตางกันแตพยัญชนะ 
           ธรรมเหลาน้ี    คือ  สัมมุขาวินัยก็ดี   ปฏญิญาตกรณะก็ดี   มีอรรถตาง 
กัน   มีพยัญชนะตางกัน   หรือมีอรรถอยางเดียวกัน   ตางกันแตพยัญชนะ 
           ธรรมเหลาน้ี    คือ   สัมมุขาวินัยก็ดี    เยภุยยสิกาก็ดี   มีอรรถตางกัน  มี 
พยัญชนะตางกัน  หรือมีอรรถอยางเดียวกัน  ตางกันแตพยัญชนะ 
           ธรรมเหลาน้ี   คือ  สัมมุขาวินัยก็ดี    ตัสสปาปยสิกาก็ดี  มีอรรถตางกัน 
มีพยัญชนะตางกัน  หรือมีอรรถอยางเดียวกัน  ตางกันแตพยัญชนะ 
           ธรรมเหลาน้ี  คือ  สันมุขาวินัยก็ดี  ติณวัตถารกะก็ดี  มีอรรถตางกัน 
มีพยัญชนะตางกัน  หรือมีอรรถอยางเดียวกัน  ตางกันแตพยัญชนะ 
           ตอบวา   ธรรมเหลาน้ี  คือ  สมัมุขาวินัยก็ดี   สติวินัยก็ดี   มีอรรถและ 
พยัญชนะตางกัน  
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           ธรรมเหลาน้ี   คือ   สัมมุขาวินัยก็ดี    อมูฬหวินัยก็ดี    มอีรรถและ   
พยัญชนะตางกัน  
           ธรรมเหลาน้ี   คือ  สัมมุขาวินัยก็ดี  ปฏิญญาตกรณะก็ดี  มีอรรถและ 
พยัญชนะตางกัน 
           ธรรมเหลาน้ี     คือ    สัมมุขาวินัยก็ดี     เยภุยยสิกาก็ดี     มีอรรถและ 
พยัญชนะตางกัน 
           ธรรมเหลาน้ี    คือ   สัมมุขาวินัยก็ดี    ตัสสปาปยสิกาก็ดี    มีอรรถและ 
พยัญชนะตางกัน 
           ธรรมเหลาน้ี   คือ  สัมมุขาวินัยก็ดี    ติณวัตถารกะก็ดี    มีอรรถและ 
พยัญชนะตางกัน. 
 
                                     วาดวยวิวาทาธิการณ 
           [๑,๐๖๔ ]  วิวาทเปนวิวาทาธิกรณ  วิวาทไมเปนอธิกรณ  อธิกรณไม 
เปนวิวาท    เปนอธิกรณดวย    เปนวิวาทดวย    บางทีวิวาทเปนวิวาทาธิกรณ 
บางทีวิวาทไมเปนอธิกรณ  บางทีอธิกรณไมเปนวิวาท  บางทีเปนอธิกรณดวย 
เปนวิวาทดวย 
           ในขอเหลาน้ัน   อยางไร  วิวาทเปนวิวาทาธิกรณ           
           ภิกษุทั้งหลายไมพระธรรมวินัยนี้   วิวาทกันวา     
           นี้   เปนธรรม  นี้   ไมเปนธรรม 
           นี้   เปนวินัย  นี้   ไมเปนวินัย 
           นี้   พระตถาคตตรัสภาษิตไว  นี้   พระตถาคตไมไดตรัสภาษิตไว  
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           นี้   พระตถาคตทรงประพฤติมา  นี้   พระตถาคตไมไดทรงประพฤติมา   
           นี้   พระตถาคตทรงบัญญัติไว  นี้  พระตถาคตไมไดทรงบัญญัติไว 
           นี้  เปนอาบัติ  นี้   ไมเปนอาบัติ 
           นี้   เปนอาบัติเบา  นี้    เปนอาบัติหนัก                 
           นี้   เปนอาบัติมีสวนเหลือ  นี้  เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได 
           นี้   เปนอาบัติชั่วหยาบ  นี้   เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
             ความบาดหมาง  ความทะเลาะ  ความแกงแยง  ความวิวาท  การกลาว 
ตางกัน   การกลาวโดยประการอ่ืน   การพูดเพ่ือความกลัดกลุมใจ  ความหมายม่ัน 
ในเรื่องนั้นอันใด  นี้วิวาท  เปนวิวาทาธิกรณ  
           ในขอเหลาน้ัน    อยางไร  วิวาท  ไมเปนอธิกรณ 
           มารดาทะเลาะกับบุตรบาง   บตุรทะเลาะกับมารดาบาง 
           บิดาทะเลาะกับบุตรบาง   บุตรทะเลาะกับบิดาบาง                                
           พ่ีชายทะเลาะกับนองชายบาง   พ่ีชายทะเลาะกับนองหญิงบาง 
           นองหญิงทะเลาะกับพ่ีชายบาง  เพ่ือนทะเลาะกับเพ่ือนบาง 
           นี้วิวาท  ไมเปนอธิกรณ  
          ในขอเหลาน้ัน  อยางไร    อธิกรณ  ไมเปนวิวาท 
          อนุวาทาธิกรณ   อาปตตาธิกรณ   กิจจาธิกรณ  นี้อธิกรณไมเปนวิวาท 
           ในขอเหลาน้ัน    อยางไร   เปนอธิกรณดวย   เปนวิวาทดวย   วิวาทา- 
ธิกรณ  เปนอธิกรณดวย   เปนวิวาทดวย.  
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                              วาดวยอนุวาทาธิกรณ    
           [๑,๐๖๕]  การโจทเปนอนุวาทาธิกรณ     การโจทไมเปนอธิกรณ 
อธิกรณไมเปนการโจท   เปนอธิกรณดวย   เปนการโจทดวย    บางทีการโจท 
เปนอนุวาทาธิกรณ    บางทีการโจท   ไมเปนอธิกรณ    บางทีอธิกรณไมเปน 
การโจท  บางทีเปนอธิกรณดวยเปนการโจทดวย 
           ในขอเหลาน้ัน    อยางไร  การโจทเปนอนุวาทาธิกรณ        
           ภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้     ยอมโจทภิกษุ    ดวยศีลวิบัติ 
อาจารวิบัติ   ทิฏฐิวิบัติ   หรืออาชีววิบัติ   การโจท  การกลาวหา   การฟองรอง 
การประทวง  ความเปนผูคลอยตาม  การทําความอุตสาหะโจท  การตามเพ่ิม 
กําลังให  ในเรื่องนั้นอันใด  นี้การโจท  เปนอนุวาทาธิกรณ 
           ในขอเหลาน้ัน    อยางไร  การโจท  ไมเปนอธิกรณ 
           มารดาฟองบุตรบาง  บุตรฟองมารดาบาง  บิดาฟองบุตรบาง  บตุร 
ฟองบิดาบาง  พ่ีชายฟองนองชายบาง  พ่ีชายฟองนองหญิงบาง  นองหญิงฟอง 
พ่ีชายบาง  เพ่ือนฟองเพื่อนบาง  นี้การโจทไมเปนอธิกรณ 
           ในขอเหลาน้ัน  อยางไร  อธิกรณไมเปนการโจท 
           อาปตตาธิกรณ  กจิจาธิกรณ  วิวาทาธิกรณ   นี้อธิกรณไมเปนการโจท 
           ในขอเหลาน้ัน   อยางไร   เปนอธิกรณดวย   เปนการโจทดวย   อนุ- 
วาทาธิกรณ   เปนอธิกรณดวย   เปนการโจทดวย. 
 
                                       วาดวยอาปตตาธิกรณ  
           [๑,๐๖๖]  อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ   อาบัติไมเปนอธิกรณ  อธิกรณ 
ไมเปนอาบัติ   เปนอธิกรณดวย  เปนอาบัติดวย  บางทีอาบัติเปนอาปตตาธิกรณ  
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บางทีอาบัติไมเปนอธิกรณ  บางทีอธิกรณไมเปนอาบัติ   บางทีเปนอธิกรณดวย   
เปนอาบัติดวย 
           ในขอเหลาน้ัน  อยางไร  อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ             
           กองอาบัติทั้ง  ๕  เปนอาปตตาธิกรณ  กองอาบัติทั้ง  ๗  เปนอาปตตา- 
ธิกรณ  นี้อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ 
           ในขอเหลาน้ัน  อยางไร   อาบัติไมเปนอธิกรณ 
           โสดาบัติ  สมาบัติ   นี้อาบัติไมเปนอธิกรณ    
           ในขอเหลาน้ัน  อยางไร  อธิกรณไมเปนอาบัติ 
           กิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ  อนวุาทาธิกรณ  นี้อธิกรณไมเปนอาบัติ 
           ในขอเหลาน้ัน  อยางไร  เปนอธิกรณดวย  เปนอาบัติดวย  อาปตตา- 
ธิกรณ  เปนอธิกรณดวย   เปนอาบัติดวย. 
 
                                  วาดวยกิจจาธิกรณ  
           [๑,๐๖๗]  กิจเปนกิจจาธิกรณ   กิจไมเปนอธิกรณ  อธิกรณไมเปนกิจ 
เปนกิจดวย    เปนอธิกรณดวย    บางทีกิจเปนกิจจาธิกรณ    บางทีกิจไมเปน 
อธิกรณ  บางทีอธิกรณไมเปนกิจ   บางทีเปนอธิกรณดวย   เปนกิจดวย 
           ในขอน้ัน    อยางไร  กิจเปนกิจจาธิกรณ 
           ความมีแหงกิจ  ความมีแหงกรณียะของสงฆอันใด  คือ  อุปโลกนกรรม   
ญัตติกรรม   ญัตติทุติยกรรม   ญัตติจตุตถกรรม  นีก้ิจเปนกิจจาธิกรณ 
           ในขอเหลาน้ัน  อยางไร  กิจไมเปนอธิกรณ 
           กิจท่ีพึงทําแกพระอาจารย   กจิท่ีพึงทําแกพระอุปชฌาย  กิจท่ีพึงทําแก 
ภิกษุปูนอุปชฌาย  กิจท่ีพึงทําแกภิกษุปูนอาจารย  นี้กิจไมเปนอธิกรณ  
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           ในขอเหลาน้ัน  อยางไร  อธิกรณไมเปนกิจ    
           วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ  อาปตตาธิกรณ   นี้อธิกรณไมเปนกิจ 
           ในขอเหลาน้ัน  อยางไร  เปนอธิกรณดวย  เปนกิจดวย 
           กิจจาธิกรณ   เปนอธิกรณดวย   เปนกิจดวย. 
                                     อธิกรณเภท  จบ 
 
                                   หัวขอประจําเรือ่ง 
           [๑,๐๖๘]  อธิกรณ  ๑  การฟน  ๑  อาการ  ๑  บุคคล  ๑  นิทาน  ๑ 
เหตุ  ๑  ปจจัย  ๑  มูล  ๑  สมุฏฐาน  ๑  เปนอาบัติ  ๑  มีอธิกรณ  ๑  ในที่ใด  ๑ 
แยก นิทาน  ๑  เหตุ  ๑  ปจจัย  ๑  มูล  ๑  สมุฏฐาน  ๑  พยญัชนะ  ๑  วิวาท  ๑ 
อธิกรณ  ๑  ตามท่ีกลาวน้ี  จัดลงในประเภทอธิกรณ  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                หัวขอประจําเรื่อง  จบ 
 
                                 อธิกรณเภท  วัณณนา 
                              [รื้อสมถะดวยรื้ออธิกรณ] 
           วินิจฉัยในอธิกรณเภท  พึงทราบดังนี้:- 
           พระอุบาลีเถระ     ครั้นกลาวรื้ออธิกรณวา    การรื้อ  ๑๐   เหลาน้ีแลว 
ไดกลาววา   เมื่อรื้อวิวาทาธิกรณ   ยอมรื้อสมถะเทาไร  ?  เปนอาทิ  เพ่ือแสดง 
การรื้อสมถะ  เพราะรื้ออธิกรณอีก.  
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           ในบทเหลาน้ัน   หลายบทวา  วิวาทาธิกรณ  อุกฺโกเฏนฺโต  เทฺว   
สมเถ   อุกฺโกเฏติ  มีความวา  ยอมรื้อ  คือปฏิเสธคานสมถะ  ๒  นี้  คือ 
สัมมุขาวินัย  ๑   เยภุยยสกิา ๑.  
          หลายบทวา  อนุวาทาธิกรณ  อกฺุโกเฏนฺโต  จตฺตาโร  มีความวา 
ยอมรื้อสมถะ ๔ เหลาน้ี   คือ  สัมมุขาวินัย   สติวินยั  อมูฬหวินยั  ตัสสปาปยสิกา. 
           หลายบทวา อาปตฺตาธิกรณ  อกฺุโกเฏนฺโต  ตโย  ไดแก  ยอมรื้อ 
สมถะ ๓ นี ้ คือ  สัมมุขาวินัย  ปฏญิญาตกรณะ  ติณวัตถารกะ. 
           หลายบทวา กิจฺจาธิกรณ  อุกฺโกเฏนฺโต  เอก  มีความวา  ยอมรื้อ 
สมถะ ๑ นี้  คือ  สัมมุขาวินัย. 
 
                                          [การรื้อ  ๑๒] 
           บรรดาการรื้อ ๑๒ ในวาระท่ีตอบคําถามวา  การรื้อมีเทาไร  ?  เปนอาทิ  
การรื้อ  ๓ กอน  มีอาทิคือ  กรรมที่สงฆยังไมไดทํา  ยอมไดในอนุวาทาธิกรณ 
ที่ ๒ โดยพิเศษ.                                               
           การรือ้สมถะ ๓ มอีาทิคือ    อธกิรณที่สงฆยังมิไดชําระ    ยอมไดใน 
วิวาทาธิกรณที่ตน. 
           การรือ้สมถะ ๓ มอีาทิคือ  อธิกรณที่สงฆยังมิไดวินิจฉัย   ยอมไดใน 
อาปตตาธิกรณที่  ๓.                                                  
           การรือ้  ๓  มีอาทิคือ    อธิกรณที่สงฆยังมิไดระงับ    ยอมไดในกิจจา- 
ธิกรณที่  ๔. 
           อีกประการหน่ึง   การรื้อแมทั้ง  ๑๒  ยอมไดในอธิกรณแตละอยางแท.  
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                                [อาการ  ๑๐  แหงการรื้อ]   
           หลายบทวา  ตตฺถชาตก  อธิกรณ  อุกฺโกเฏติ  มีความวา  ในวัดใด 
มีอธิกรณ   เพ่ือตองการบริกขารมีบาตรและจีวรเปนตนเกิดข้ึน  โดยนัยมอีาทิวา 
บาตรของขาพเจา  ภิกษุนี้ถือเอาเสีย,  จีวรของขาพเจา  ภิกษุนี้ถือเอาเสีย,  พวก 
ภิกษุเจาอาวาสประชุมกันในวัดนั้นเอง     ไกลเกลี่ยพวกภิกษุผูเปนขาศึกแกตน 
ใหยินยอมวา   อยาเลย  ผูมีอายุ   แลวใหอธิกรณระงับ   ดวยวินจิฉัยนอกบาล ี
แท ๆ.  นีช้ื่อวาอธิกรณเกิดในที่นั้น อธิกรณนั้นระงับแลว  เฉพาะดวยวินิจฉัย 
แมใด  วินิจฉัยแมนั้น     เปนสมถะอันหน่ึงแท.  เปนปาจิตตีย  แมแกภิกษุผูรื้อ 
อธิกรณนี้. 
           สองบทวา  ตตฺถชาตก  วูปสนฺต  มีความวา  ก็ถาวา  ภิกษุทั้งหลาย 
ผูเจาถิ่น  ไมสามารถใหอธิกรณนั้นระงับไดไซร. ทีนั้น  ภิกษุอ่ืนเปนพระเถระ 
ผูทรงวินัยมาถามวา  อาวุโส   ทําไมอุโบสถหรือปวารณาในวัดน้ี    จึงงดเสีย ? 
และเม่ือภิกษุเหลาน้ันเลาอธิกรณนั้นแลว  จึงวินิจฉัยอธิกรณนั้น   ดวยสูตร โดย 
ขันธกะและบริวาร  ใหระงับเสีย.  อธิกรณนี้  ชื่อวาเกิดในที่นั้นระงับแลว. 
คงเปนปาจิตตียแมแกภิกษุผูรื้ออธิกรณนั่น. 
           บทวา  อนฺตรามคฺเค   มีความวา   หากวา   ภิกษุผูเปนขาศึกแกตน 
เหลาน้ันกลาววา     เราไมยอมตกลงในคําตัดสินของพระเถระน้ี    พระเถระนี้ 
ไมฉลาดในวินัย   พระเถระทั้งหลาย   ผูทรงวินัยอยู ในบานชื่อโนน    เราจักไป 
ตัดสนิกันที่บานน้ัน  ดั่งนี้  กําลังไปกัน   ในระหวางทางน่ันเอง  กําหนดเหตุได 
จึงตกลงกันเสียเอง  หรือภิกษุเหลาอ่ืน ยังภิกษุเหลาน้ันใหตกลงกันได  อธิกรณ 
แมนี้    เปนอันระงับแท.  ภิกษุใดรื้ออธิกรณในระหวางทางที่ระงับอยางนี้    คง 
เปนปาจิตตียแมแกภิกษุนั้น.  
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           สองบทวา  อนฺตรามคฺเค  วูปสนฺต   มีความวา   อน่ึง   อธิกรณ   
เปนอันระงับ     ดวยความยินยอมกะกันและกันเอง    หรือดวยการท่ีภิกษุผูเปน 
สภาคกันใหตกลงกันเสีย   หามิไดเลย.  
            ก็แตวา   พระวินัยธรรูปหน่ึงเดินสวนทางมา   เห็นแลวถามวา  ผูมีอายุ 
พวกทานจะไปไหนกัน ?  เมื่อภิกษุเหลาน้ันตอบวา  ไปบานชื่อโนน   ดวยเหตุ  
ชื่อน้ี   จึงกลาววา   อยาเลยผูมีอายุ   จะมีประโยชนอะไร   ดวยไปที่นั้น ?  แลว 
ยังอธิกรณนั้น  ใหระงับ  โดยธรรม  โดยวินัย  ในที่นั้นเอง   นี้ชื่อวาอธิกรณ 
ระงับในระหวางทาง.   คงเปนปาจิตตีย   แมแกภิกษุผูรื้ออธิกรณนั่น. 
           สองบทวา  ตตฺถ  คต  มีความวา  ก็ถาวา   ภิกษุเหลาน้ัน    แมอัน 
พระวินัยธรกลาวอยูวา   อยาเลย   ผูมอีายุ   จะมีประโยชนอะไรดวยไปที่นั่น ? 
ตอบวา เราจักไปใหถึงการตัดสินในที่นั้นเอง ไมเอ้ือเฟอถอยคําของพระวินัยธร 
คงไปจนได   ครั้นไปแลว    บอกเน้ือความน่ัน      แกพวกภิกษุผูเปนสภาคกัน. 
สภาคภิกษุทั้งหลายหามปรามวา  อยาเลย  ผูมีอายุ  ข้ึนชื่อวา  การประชุมสงฆ 
เปนการหนักแลว   ใหพากันนั่งวินิจฉัยใหตกลงกันในที่นั่นเอง.   อธิกรณแมนี้ 
ยอมเปนอันระงับแท.  ภิกษุใดรื้ออธิกรณไปในที่นั้น  ซึ่งระงับแลวอยางนี้  คง 
เปนปาจิตตียแมแกภิกษุนั้น. 
           หลายบทวา  ตตฺถ  คต  วูปสนฺต    มีความวา   อน่ึง   อธิกรณนั้น 
เปนอันระงับ  ดวยกริิยาที่ใหตกลงกันของสภาคภิกษุทั้งหลายก็หามิไดแล. 
           ก็แตวา  พระวินัยธรท้ังหลาย   ใหระงับอธิกรณนั้นซึ่งใหประชุมสงฆ 
บอกในทามกลางสงฆ  นี้ชื่อวาอธิกรณไปในที่นั้นระงับแลว.   คงเปนปาจิตตีย 
แมแกภิกษุผูรี้ออธิกรณนั้น.   
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           บทวา  สติวินัย  มคีวามวา  เปนปาจิตตีย   แกภิกษุผูรื้อสติวินัยอัน   
สงฆใหแลวแกพระขีณาสพ. 
           ในอมฬูหวินัย ที่สงฆใหแลวแกภิกษุผูบาก็ดี  ในตัสสปาปยสิกาอันสงฆ 
ใหแลวแกภิกษุผูมีบาปหนาแนนก็ดี  มีนัยเหมือนกัน. 
           สองบทวา  ติณวตฺถารก  อุกฺโกถเฏติ   มีความวา   เมื่ออธิกรณอัน 
สงฆระงับแลว   ดวยติณวัตถารกสมถะ   ธรรมดาอาบัติ    ที่ภิกษุเขาไปหาภิกษุ 
รูปหน่ึงนั่งกระโหยงประณมมือแสดงเสีย  ชื่อวายอมออก. 
           ก็ภิกษุแมกลาวอยางนี้วา     ชื่อวาการออกจากอาบัติ     แมของภิกษุผู 
หลับอยู   นี้ใด  การออกจากอาบัตินั่น  ไมชอบใจขาพเจา  ดังนี้   ชื่อวารื้อติณ- 
วัตถารกะ.   คงเปนปาจิตตีย   แมแกภิกษุนั้น. 
                            [วาดวยองค  ๔  เปนเหตุรื้ออธิกรณ] 
           หลายบทวา  ฉนฺทาคตึ  ฯ เป ฯ  คจฺฉนฺโต  อธิกรณ  อุกฺโกเฏติ   
มีความวา  ภิกษุเปนพระวินัยธร  เมื่อแสดงอธรรมวา  ธรรม  เปนอาทิ  รื้ออธิ- 
กรณที่สงฆวินิจฉัยเสร็จแลวในกาลกอน    ดวยอาการร้ือ  ๑๒ อยาง ๆ  ใดอยาง 
หน่ึง   เพ่ือประโยชนแกชนที่รักมีอุปชฌายเปนตนของตน    ชื่อวาถึงฉันทาคติ 
รื้ออธิกรณ.    
           ก็ในภิกษุผูเปนขาศึกกัน ๒ รูป ภิกษุผูมีอาฆาตในฝายหน่ึงเกิดข้ึนโดย 
นัยเปนตนวา   เขาไดประพฤติความฉิบหายแกเรา   เมื่อแสดงอธรรมวา  ธรรม 
เปนตน  รื้ออธิกรณที่สงฆวินิจฉัยเสร็จแลวในกาลกอน ดวยการรื้อ  ๑๒ อยาง ๆ 
ใดอยางหน่ึง   เพ่ือยกความแพใหแกภิกษุผูเปนขาศึกนั้น  ชื่อวาถึงโทสาคติ  รื้อ 
อธิกรณ.  
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           ฝายภิกษุผูโงงมงาย   เมื่อแสดงอธรรมวา   ธรรม    เปนตน     เพราะ    
ความท่ีตนเปนคนโงงมงายนั่นเอง   รื้ออธิกรณโดยนัยกลาวแลวน้ันแล   ชื่อวา 
ถึงโมหาคติ  รื้ออธิกรณ  
           ก็ถาวา    ในภิกษุ  ๒  รูปผูเปนขาศึกกัน    รปูหน่ึงเปนผูอิงกรรมที่ไม 
สม่ําเสมอ    อิงทิฏฐิและอาศัยผูมีกําลัง    เพราะเปนผูอิงกายกรรมเปนตน    ที่ 
ไมสม่ําเสมอ   อิงมิจฉาทิฏฐิ   คือความยึดถือ   และอาศัยภิกษุผูมีชื่อเสียง    ม ี
พรรคพวกมีกําลัง.  เพราะกลัวภิกษุนั้นวา  ผูนี้จะพึงทําอันตรายแกชีวิต   หรือ 
อันตรายแกพรหมจรรยของเรา  เมื่อแสดงอธรรมวา  ธรรม  เปนอาทิ  รื้ออธิกรณ 
โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล   ชื่อวาถึงภยาคติ   รื้ออธิกรณ. 
 
                             [วาดวยผูรื้ออธกิรณตองอาบัติ]  
          บทวา  ตทหุปสมฺปนฺโน   มีความวา   สามเณรรูปหน่ึงเปนผูฉลาด 
เปนพหุสุตะ  เธอเห็นภิกษุทั้งหลายผูแพในการตัดสินแลวเปนผูซบเซา  จึงถาม 
วา  เหตุไรพวกทานจึงพากันซบเซา  ?  ภิกษุเหลาน้ัน   จึงบอกเหตุนั้นแกเธอ. 
เธอจึงกลาวกะภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา  เอาเถิด  ขอรับ  ทานจงอุปสมบทใหผม 
ผมจักยังอธิกรณนั้นใหระงับเอง.   ภิกษุเหลาน้ัน     ยังเธอใหอุปสมบท.    เธอ 
ตีกลองใหสงฆประชุมกันในวันรุงข้ึน.  ลําดับนั้น  เธออันภิกษุทั้งหลายกลาววา 
สงฆใครใหประชุม ?  จึงตอบวา   ผม   ใหประชมุเพราะเหตุไร  ?   เมื่อวาน 
อธิกรณวินิจฉัยไมดี   ผมจักวินิจฉัยอธิกรณนั้น    ในวันนี้.   ก็เม่ือวานคุณไป 
ขางไหนเสีย  ?  ผมยังเปนอนุปสัมบัน   ขอรับ    แตวันนี้ผมเปนอุปสัมบันแลว. 
เธออันภิกษุทั้งหลายพึงกลาววา   อาวุโส   สิกขาบทน้ี   อันพระผูมีพระภาคเจา  
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ทรงบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลายผูเชนคุณ วา  ภิกษุผูอุปสมบทในวันนั้นรื้อตอง   
อุกโกฏนกปาจิตตีย   จงไปแสดงอาบัติเสีย.   แมในอาคันตุกะก็นัยนี้แล. 
           บทวา  การโก  มีความวา   ภิกษุทั้งหลายผูแพ   พูดกะภิกษุรูปหน่ึง 
ผูไปสูบริเวณวินิจฉัยอธิกรณพรอมกบัสงฆ วา  ทําไมพวกทานจึงตัดสินอธิกรณ 
อยางนั้นเลา  ขอรับ  ควรตัดสินอยางนี้    มิใชหรอื ?  ภิกษุนั้นกลาววา เหตุไร 
ทานจึงไมพูดอยางนี้เสียกอนเลา  ?  ดังน้ี    ชื่อวารื้ออธิกรณนั้น   ภิกษุใดเปน 
ผูทํา  รื้ออธิกรณอยางนั้น  เปนอุกโกฏนกปาจิตตียแมแกภิกษุนั้น. 
           บทวา  ฉนฺททายโก    มีความวา   ภิกษุรูปหน่ึงมอบฉันทะในการ 
วินิจฉัยอธิกรณแลว  เหน็พวกภิกษุผูเปนสภาคกันแพมาเปนผูซบเซาจึงกลาววา 
พรุงน้ีแล    ขาพเจาจักตัดสินเอง   ใหสงฆประชุมกันแลว     อันภิกษุทั้งหลาย 
กลาววา  ใหประชุมสงฆ   เพราะเหตุไร ?    จึงตอบวา  เมื่อวาน   อธิกรณตัด 
สินไมดี  วันนี้    ขาพเจาจักตัดสินอธิกรณนั้นเอง.  ก็เม่ือวาน  ทานไปไหนเสีย 
เลา  ?  ขาพเจามอบฉันทะแลวน่ังอยู.   เธออันภิกษุทั้งหลายพึงกลาววา  อาวุโส 
สิกขาบทน้ี     อันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลายผูเชนทาน 
วา   ผูมอบฉันทะ   รื้อ   ตองอุกโกฏนกปาจิตตีย   จงไปแสดงอาบัติเสีย. 
 
                               [วาดวยนิทานเปนตนแหงอธิกรณ] 
           วินิจฉัยในคําวา  วิวาทาธิกรณ  กึนิทาน   เปนอาทิพึงทราบดังน้ี:-  
           ชื่อวามีอะไรเปนนิทาน    เพราะอรรถวา    อะไรเปนเหตุอํานวยแหง 
อธิกรณนั้น.  
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           ชื่อวามีอะไรเปนสมุทัย    เพราะอรรถวา    อะไรเปนเหตุเปนแดนเกิด   
พรอมแหงอธิกรณนั้น. 
           ชื่อวามีอะไรเปนชาติ  เพราะอรรถวา  อะไรเปนกําเนิดแหงอธิกรณนั้น. 
           ชื่อวามีอะไรเปนสมุฏฐาน   เพราะอรรถวา    อะไรเปนแดนเกิดกอน 
อะไรเปนองค  อะไรเปนที่เกิดแหงอธิกรณนั่น.                        
           บทเหลาน้ีทั้งหมด  เปนไวพจนของเหตุนั่นเอง. 
           วินิจฉัยแมในคําวา  วิวาทนิทาน  เปนอาทิ  พึงทราบดังนี้:- 
           ชื่อวามีวิวาทเปนนิทาน   เพราะอรรถวา   วิวาทกลาวคือเรื่องกอความ 
แตกกัน ๑๘ ประการ   เปนเหตุอํานวยแหงวิวาทาธิกรณนั่น. 
           คําวา  วิวาทนิทาน   นั่น    ทานกลาวดวยอํานาจวิวาทซึ่งอาศัยการ 
เถียงกันเกิดข้ึน. 
           ชื่อวามีอนุวาทเปนนิทาน    เพราะอรรถวา    การโจทเปนเหตุอํานวย 
แหงอนุวาทาธิกรณนั้น.       
           แมคําวา  อนุวาทนทาน   นี ้   ทานกลาวดวยอํานาจอนุวาทที่อาศัย 
การโจทกันเกิดข้ึน. 
           ชื่อวามีอาบัติเปนนิทาน    เพราะอรรถวา    อาบัติเปนเหตุอํานวยแหง    
อาปตตาธิกรณนั้น. 
           คําวา  อาปตฺตินิทาน  นั่น   ทานกลาวดวยอํานาจอาบัติที่อาศัยความ 
ดวยเกิดข้ึนอยางนี้วา  ภิกษุยอมตองอาบัติ    ซึ่งมีอาปตตาธิกรณเปนปจจัย. 
           ชื่อวามีกิจเปนนิทาน   เพราะอรรถวา   กิจ ๔ อยาง   เปนเหตุอํานวย 
แหงกิจจาธิกรณนั้น.   อธิบายวา  สังฆกรรม   อยาง  เปนเหตุแหงกิจจาธิกรณ 
นั้น.  
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           คําวา   กิจฺจยนิทาน  นั่น  ทานกลาวดวยอํานาจกิจท้ังหลายที่อาศัย   
การท่ีจําตองทําเกิดข้ึน    มีสมนุภาสนเพียงครั้งท่ี  ๓    เปนตน     แกภิกษุณีผู 
ประพฤติตามภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร. 
           นี้เปนวาจาประกอบเฉพาะบทเดียว      ในฝายวิสัชนาอธิกรณทั้ง  ๔. 
ทุก ๆ  บทพึงประกอบโดยทํานองน้ี. 
           ในวิสชันามีคําวา  มีเหตุเปนนิทาน  เปนอาทิ   แหงทุติยปุจฉา   พึง 
ทราบภาวะแหงนิทานเปนตน   ดวยอํานาจแหงกุศลเหตุอกุศลเหตุและอัพยากต 
เหตุ ๙ หมวด. 
           ในวิสชันาแหงตติยปุจฉา   พึงทราบวาตางกันแตสักวาพยัญชนะ.  จริง 
อยู   เหตุนั่นแล   ทานกลาววา   ปจจัย   ในตติยปุจฉาน้ี. 
 
                                [วาดวยมูลเปนตนแหงอธิกรณ] 
           วินิจฉัย  ในวาระท่ีตอบคําถามถึงมูล  พึงทราบดังนี้:- 
           สองบทวา  ทฺวาทส   มูลานิ  ไดแก  มลู ๑๒  ซึ่งเปนไปในภายใน 
สันดานเหลานี้   คือ   วิวาทมูล ๖   มโีกรธ   ผูกโกรธ  และความแขงดีเปนอาทิ 
โลภะ  โทสะ   และโมหะ ๓   อโลภะ   อโทสะ   และอโมหะ ๓. 
           สองบทวา   จุทฺทส   มูลานิ   ไดแก มูล  ๒ นั้นเอง   กับกายและ 
วาจาจึงรวมเปน ๑๔. 
           สองบทวา  ฉ  มลูานิ  ไดแก   มูล ๖  มกีายเปนตน. 
           วินิจฉัยในวาระที่ตอบคําถามถึงสมุฏฐาน  พึงทราบดังน้ี:- 
           เรื่องกอความแตกกัน ๑๘ ประการ เปนสมุฏฐานแหง (วิวาทาธิกรณ) 
จริงอยู    วิวาทาธิกรณนั่น    ยอมต้ังข้ึนในเรื่องกอความแตกกัน ๑๘  ประการ  
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เหลาน่ัน  หรอืวายอมต้ังข้ึน   เพราะเรื่องกอความแตกกันเหลาน่ัน เปนตัวเหตุ-    
ดวยเหตุนั้น     เรื่องกอความแตกกันเหลาน่ัน      ทานจึงกลาววา   เปนสมุฏฐาน 
แหงวิวาทาธิกรณนั้น.  ในอธิกรณทั้งปวงก็นัยนี้.  
           ในนัยอันตางกันโดยคําวา  วิวาทาธิกรณ   เปนอาบัติหรือ ? เปนอาทิ 
คําวา   ดวยอธิกรณอันหน่ึง   คือ   กิจจาธิกรณ   นี ้   ทานกลาวแลว  เพ่ือแสดง 
บรรดาอธิกรณทั้งหลาย   เฉพาะอธิกรณที่เปนเครื่องระงับอาบัติทั้งหลาย.   แต 
กองอาบัติเหลาน้ัน  จะระงับดวยกิจจาธิกรณโดยสวนเดียวเทานั้นหามิได.  เพราะ 
ธรรมดากิจจาธิกรณจะสําเร็จแกภิกษุผูแสดงในสํานักบุคคลหามิได. 
           สองบทวา  น  กตเมน  สมเถน  มีความวา  อาบัติที่ไมมีสวนเหลือ 
นั้น  หาระงับเหมือนอาบัติที่มีสวนเหลือไม.   เพราะวาอาบัติที่เปนอนวเสสนั้น 
อันภิกษุไมอาจแสดง     คือ    ไมอาจต้ังอยูในสวนหมดจด     จําเดิมแตอนว- 
เสสาบัตินั้น.                                                                            
          นัยวา   วิวาทาธิกรณ  โหติ   อนวุาทาธิกรณ   เปนอาทิ  ต้ืน 
ทั้งน้ัน. 
           เบื้องหนาแตนั้น   ทานกลาวปุจฉา  ๖ คู   ไมเวนสัมมุขาวินัย   มีคําวา 
ยตฺถ  สติวินโย    เปนอาทิ,    ทานประกาศเนื้อความแลว    ดวยวิสัชนาปุจฉา 
เหลาน้ันแล.            
            
                        [วาดวยสมถะระคนและไมระคนกนั] 
           วินิจฉัยในวาระที่แกคําถามถึงสมถะที่ระคนกันเปนอาทิ    พึงทราบดัง 
นี้:-  
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           บทวา    สสฏา   มีความวา    ธรรมเหลาน้ี   คือ   สัมมขุวินัยก็ดี   
สติวินัยก็ดี  ชื่อวาระคนกัน  คือไมแยกกัน    เพราะสมถะทั้ง ๒ สําเร็จในขณะ  
แหงกรรมวาจาใหสติวินัยนั่นเอง.   ก็เพราะความสําเร็จแหงสมถะทั้ง ๒ เปนดุจ 
ความเนื่องกันแหงกาบกลวยในตนกลวย   ใคร ๆ   ไมสามารถจะแสดงการแยก 
สมถะเหลาน้ันออกจากกัน.    ฉะน้ันทานจึงกลาววา    ก็แลใคร ๆ  ไมสามารถ 
บัญญัติการแยกพรากธรรมเหลาน้ีออกจากกันได.  ในบททั้งปวงก็นัยนี้. 
 
                            [วาดวยนิทานเปนตนแหงสมถะ]  
           วินิจฉัยในวาระที่แกคําถามวา  กึนิทาโน  พึงทราบดังน้ี:- 
           สัมมขุาวินัย  ชื่อวามีนิทานเปนนิทาน  เพราะอรรถวา    มีนิทานเปน 
เหตุอํานวย. 
           ในนทิานเหลาน้ัน  นี้คือ   ความเปนตอหนาสงฆ   ความเปนตอหนา 
ธรรม ความเปนตอหนาวินัย  ความเปนตอหนาบุคคล  เปนนิทานแหงสัมมุขา- 
วินัย.  พระขีณาสพ    ผูถงึความไพบูลยดวยสติซึ่งไดถูกโจท    เปนนิทานแหง 
สติวินัย. 
           ภิกษุบา   เปนนิทานแหงอมูฬหวินัย.  
           ความพรอมหนาแหงบุคคลท้ัง  ๒   คือ   ผูแสดงและผูเปนที่แสดงเปน 
นิทานแหงปฏิญาตกรณะ. 
           ความท่ีสงฆเปนผูไมสามารถจะระงับอธิกรฌ  ของภิกษุทั้งหลายผูเกิด 
บาดหมางกัน   เปนนิทานแหงเยภุยยสิกา. 
           บุคคลผูบาปหนา  เปนนิทานแหงตัสสปาปยสิกา.  
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           อัชฌาจารไมสมควรแกสมณะมาก     ของภิกษุทั้งหลายผูบาดหมางกัน   
เปนนิทานแหงติณวัตถารกะ. 
           วาระวาดวยเหตุและปจจัย   มนีัยดังกลาวแลวน่ันแล. 
 
                              [วาดวยสมุฏฐานแหงสมถะ] 
           คําแกคําถามถึงมูล   ต้ืนทั้งน้ัน. 
           ในคําถามถึงสมุฏฐาน    ทานกลาววา    สมถะท้ัง  ๗  มสีมุฏฐาน ๓๖ 
อะไรบาง ?   ดังน้ี    แมโดยแท,    ถึงกระน้ัน    ทานก็จําแนกสมุฏฐาน ๖ แหง 
สมถะ ๖ เทาน้ัน    เพราะสัมมุขาวินัยไมมีสมุฏฐานเพราะไมมีกรรมสงเคราะห.   
           บรรดาบทเหลาน้ัน  ญัตติพึงทราบวา  กรรมกิริยา. 
           การหยุดในเวลาควรหยุด  ดวยญัตตินั่นแล  พึงทราบวา  กรณะ. 
           การเขาไปเอง  อธิบายวา  ความกระทํากรรมน้ันดวยตนเอง  พึงทราบ 
วา  อุปคมนะ. 
           การท่ีเขาถึงความอัญเชิญ  อธิบายวา   การเชิญผูอ่ืนมีสัทธิวิหาริกเปน 
ตนวา  ทานจงทํากรรมน้ี   พึงทราบวา  อัชฌุปคมนะ. 
           กิริยาที่ยินยอม   อธิบายวา  ไดแก   การมอบฉันทะอยางนี้วา   สงฆจง 
ทํากรรมนั่นแทนขาพเจา   เรียกวาอธิวาสนา. 
           กิริยาที่ไมคัดคานวา   กรรมนัน้ไมชอบใจขาพเจา,     พวกทานอยาทํา 
อยางนั้น  เรียกวา  อัปปฏิโกสนา. 
           พึงทราบสมุฏฐาน ๓๖  ดวยอํานาจหมวดหก ๖ หมวด    ดวยประการ 
ฉะน้ี.  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 663 

           คําแกคําถามถึงอรรถตางกัน  ต้ืนทั้งน้ัน.   
           วินิจฉัยในคําแกคําถามถึงอธิกรณ  พึงทราบดังนี้:-  
           หลายบทวา  อย  ววิาโท  โน  อธิกรณ    มีความวา    การเถียงกัน 
แหงชนทั้งหลายมีมารดากับบุตรเปนตน     จัดเปนวิวาท    เพราะเปนการกลาว 
แยงกัน,   แตไมจัดเปนอธิกรณ  เพราะไมมีความเปนเหตุที่ตองระงับดวยสมถะ 
ทั้งหลาย.  แมในอนุวาทเปนตน    ก็นยันี้แล. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง     ต้ืนทัง้น้ัน  ฉะนี้แล. 
                             อธิกรณเภท  วัณณนา  จบ  
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                                  คาถาสังคณิกะอีกนัยหน่ึง     
                                         เรื่องโจทเปนตน  
                             [๑,๐๖๙]  ทานพระอุบายลีทูลถามวา 
                   การโจทเพ่ือประสงคอะไร      การสอบสวน 
                   เพ่ือเหตุอะไร  สงฆเพ่ือประโยชนอะไร สวน 
                   การลงมติเพ่ือเหตุอะไร 
                             พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  การโจท 
                   เพ่ือประสงคใหระลึกถึงความผิด   การสอบ 
                   สวนเพ่ือประสงคจะขม  สงฆเพ่ือประชาชน  
                   ใหชวยกันพิจารณา  สวนการลงมติ  เพ่ือให 
                   การวินิจฉัยแตละเรื่องเสร็จสิ้นไป 
                             เธออยาดวนพูด    อยาพูดเสียงดุดัน 
                   อยาย่ัวความโกรธถาเธอเปนผูวินิจฉัยอธิกรณ  
                   อยาพูดโดยผลุนผลัน    อยากลาวถอยคําชวน 
                   วิวาท  ไมกอปรดวยประโยชน  วัตรคือการ 
                   ซักถามอนุโลมแกสิกขาบทอันพระพุทธเจาผู 
                   เฉียบแหลม   มีพระปญญาทรงวางไว   ตรัส 
                   ไวดีแลว  ในพระสูตรอุภโตวิภังค   ในพระ- 
                   วินัย  คือ  ขนัธกะ  ในอนุโลม   คือ  บริวาร  
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                   ในพระบัญญัติ  คือ  วินัยปฎก  และในอนุ-   
                   โลมิกะ  คือ  มหาประเทศ   เธอจงพิจารณา 
                   วัตรคือการซักถามนั้น    อยาใหเสียคติที่เปน 
                   ไปในสัมปราภพ  เธอผูใฝหาประโยชนเกื้อ 
                   กูล  จงซักถามถอยคําท่ีกอปรดวยประโยชน 
                   โดยกาล    สํานวนที่กลาวโดยผลุนผลันของ 
                   จําเลยและโจทก    เธออยาพึงเชื่อถือ   โจทก  
                   ฟองวาตองอาบัติ    แตจําเลยปฏิเสธวาไมได 
                   ตองอาบัติ  เธอตองสอบสวนท้ังสองฝายพึง 
                   ปรับตามคํารับสารภาพ  และถอยคําสํานวน 
                   คํารับสารภาพ   เรากลาวไวในหมูภิกษุลัชช ี
                   แตขอนั้น   ไมมีในหมูภกิษุอลัชชี อนึ่ง ภิกษ ุ
                   อลัชชีพูดมาก     เธอพึงปรับตามถอยคําสํา- 
                   นวน  ดังกลาวแลว. 
 
                                       อลัชชีบุคคล 
                             [๑,๐๗๐]  อุ.  อลัชชเีปนคนเชนไร 
                   คํารับสารภาพของผูใดฟงไมขึ้น   ขาพระ- 
                   พุทธเจาทูลถามพระองคถึงขอนั้น  คนเชนไร 
                   พระองคตรัสเรียกวา  อลัชชีบุคคล    
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                             พ.  ผูทีแ่กลงตองอาบัติ  ปกปดอาบัติ   
                   และถึงอคติ    คนเชนนี้เราเรียกวา    อลัชชี  
                   บุคคล.  
 
                                          ลัชชบีุคคล 
                             [๑,๐๗๑]  อุ.  จริง   พระพุทธเจาขา 
                   แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวาคนเชนนี้ 
                   เปนอลัชชีบุคคล  แตขาพระพุทธเจาทูลถาม 
                   พระองคถึงขออื่น  คนเชนไร พระองคตรัส 
                   เรียกวา  ลัชชบีุคคล 
                             พ.  ผูทีไ่มแกลงตองอาบัติ  ไมปกปด 
                   อาบัติ  ไมถึงอคติคนเชนน้ีเราเรียกวา  ลัชชี  
                   บุคคล. 
 
                                บุคคลผูโจทกไมเปนธรรม 
                             [๑,๐๗๒]  อุ.  จริง   พระพุทธเจาขา 
                   แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวา  คนเชนนี้ 
                   ตรัสเรียกวา   ลัชชบีุคคล  แตขาพระพุทธเจา 
                   ทูลถามพระองคถึงผูอื่น คนเชนไรตรัสเรียก 
                   วา  ผูโจทกไมเปนธรรม  
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                             พ.  ภิกษุโจทโดยกาลไมควร ๑   โจท   
                   ดวยเรื่องไมเปนจริง   ๑      โจทดวยคําหยาบ  ๑   
                   โจทดวยคําไมประกอบดวยประโยชน  ๑ 
                   มุงรายโจทไมมีเมตตาจิตโจท  ๑    คนเชนนี้ 
                   เราเรียกวา  ผูโจทก   ไมเปนธรรม. 
 
                                 บุคคลผูโจทกเปนธรรม  
                             [๑,๐๗๓]  อ.ุ  จริง  พระพุทธเจาขา 
                   แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวา   คนเชนนี้ 
                   ตรัสเรียกวา    ผูโจทกไมเปนธรรม    แตขา 
                   พระพุทธเจา   ทูลถามพระองคถึงขออื่น 
                   คนเชนไรตรัสเรียกวา  ผูโจทกเปนธรรม 
                   พ.  ภกิษุโจทโดยกาล  ๑   โจทดวย 
                   เรื่องจริง  ๑   โจทดวยคําสุภาพ  ๑  โจทดวย 
                   คําประกอบดวยประโยชน  ๑   มีเมตตาจิตโจท 
                   ไมมุงรายโจท  ๑  คนเชนนี้เราเรียกวา  ผูโจทก 
                   เปนธรรม. 
 
                                       คนโจทกผูโงเขลา 
                             [๑,๐๗๔]  อุ.  จริง  พระพุทธเจาขา 
                   แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวา    บุคคล  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 668 

                   เชนนี้ตรัสเรียกวา  ผูโจทกเปนธรรม  แตขา   
                   พระพุทธเจา  ทูลถามพระองคถึงขออื่น  คน 
                   เชนไรตรัสเรียกวา  โจทกผูเขลา 
                             พ.  บุคคลไมรูคําตนและคําหลัง ๑ 
                   ไมฉลาดในคําตนและคําหลัง  ๑    ไมรูทาง 
                   แหงถอยคําอันตอเน่ืองกัน   ๑    ไมฉลาดตอ 
                   ทางแหงถอยคําอันตอเน่ืองกัน  ๑  คนเชนนี้ 
                   เราเรียกวาโจทกผูเขลา. 
 
                                        คนโจทกผูฉลาด 
                             [๑,๐๗๕]  อุ.  จริง  พระพุทธเจาขา 
                   แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวา   คนเชนนี้ 
                   ตรัสเรียกวา โจทกผูเขลา แตขาพระพุทธเจา 
                   ทูลถามพระองคถึงขออื่น     คนเชนไรตรัส 
                   เรียกวา   โจทกผูฉลาด 
                             พ.  บุคคลรูคําตนและคําหลัง  ๑    
                   ฉลาดในคําตนและคําหลัง  ๑   รูทางแหงถอย 
                   คําอันตอเน่ืองกัน  ๑  ฉลาดตอทางแหงถอยคํา 
                   อันตอเน่ืองกัน  ๑     คนเชนนี้เราเรียกวา 
                   โจทกผูฉลาด.      
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                                            การโจท    
                             [๑,๐๗๖]  อ.ุ  จริง  พระพุทธเจาขา  
                   แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวา   คนเชนนี้ 
                   ตรัสเรียกวา  โจทกผูฉลาด  แตขาพระพุทธเจา 
                   ขอทูลถามพระองคถึงขออื่น  อยางไร  พระ- 
                   องคตรัสเรียกวา  การโจท 
                             พ.  เพราะเหตุที่โจทดวยศีลวิบัติ  ๑    
                   อาจารวิบัติ  ๑  ทิฏฐิวิบัติ  ๑  และแมดวย 
                   อาชีววิบัติ ๑   ฉะนั้น  เราจึงเรียกวา การโจท. 
                                คาถาสังคณิกะอีกนัยหน่ึง  จบ 
 
                                  ทุติยคาถาสังคณิก  วัณณนา 
           วินิจฉัยในทุติยคาถาสังคณิกะ  พึงทราบดังนี้:- 
           วาจาท่ีแสดงไลเลียงวัตถุและอาบัติ   ชื่อวาโจทนา. 
           วาจาท่ีเตือนใหนึกถึงโทษ  ชือ่วาสารณา.                     
           สองบทวา  สงฺโฆ  กมิตฺถาย  มคีวามวา  ประชุมสงฆเพ่ือประโยชน 
อะไร  ? 
           บาทคาถาวา  มติกมฺม  ปน  กิสสฺ  การณา   มีความวา  ความเขาใจ 
ความประสงค   ตรัสวา มติกรรม  มติกรรมน้ัน    ตรัสไวเพราะเหตุแหงอะไร ?  
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           บาทคาถาวา    โจทนา  สารณตฺถาย  มีความวา  วาจาสําหรับไลเลียง   
มีประการดังกลาวแลว     เพ่ือประโยชนที่จะเตือนใหนึกถึงโทษท่ีบุคคลผูเปน 
จําเลยน้ันไดกระทําแลว. 
           บาทคาถาวา   นิคฺคหตฺถาย  สารณา    มีความวา   สวนวาจาท่ีจะ 
เตือนใหนึกถึงโทษ  เพ่ือประโยชนทีจ่ะขมบุคคลน้ัน. 
           บาทคาถาวา  สงฺโฆ  ปริคฺคหตฺถาย  มีความวา  สงฆผูประชุมกัน 
ณ ที่นั้น  เพ่ือประโยชนที่จะชวยกันวินิจฉัย.   อธบิายวา   เพ่ือประโยชนทีจ่ะ 
พิจารณาวา    เปนธรรมหรือไมเปนธรรม     คือเพ่ือประโยชนทีจ่ะทราบวา 
อธิกรณนั้นไดวินิจฉัยถูกตองหรือไมถูกตอง. 
           บาทคาถาวา  มติกมฺม  ปน   ปาฏิเยกฺก   มีความวา   ความเขาใจ 
ความประสงคของพระเถระผูเปนนักพระสูตร     และพระเถระผูเปนนักวินัย 
ทั้งหลาย   ก็เพ่ือใหวินิจฉัยสําเร็จเปนแผนก ๆ. 
           หลายบทวา  มา  โข  ปฏิฆ  มีความวา  อยากอความโกรธในจําเลย 
หรือโจทก. 
           หลายบทวา  สเจ  อนุวิชฺชโก  ตุว  มีความวา  ถาวาทานเปนพระ- 
วินัยธรน่ังวินิจฉัยอธิกรณ  ซึ่งหยั่งลงในทามกลางสงฆ. 
           บทวา  วิคฺคาหิย  มคีวามวา   (ทานอยาไดกลาวถอยคําชวนวิวาท) 
ซึ่งเปนไปโดยนัยเปนตนวา  ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้หรือ ? 
           บทวา  อนตฺถสฺหติิ   มีความวา  อยากลาวถอยคําท่ีกอใหเกิดความ 
เสื่อมเสีย  คือทําบริษัทใหปนปวนลุกลามข้ึน.                                      
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           วินิจฉัยในบทวา  สุตฺเต  วินเย   เปนอาทิ  พึงทราบดังน้ี:-   
           อุภโตวิภังค   ชื่อวาสูตร,  ขันธกะ  ชื่อวาวินัย,  บริวาร  ชือ่วาอนุโลม,   
วินัยปฎกท้ังส้ิน  ชื่อวาบัญญัติ,    มหาปเทส  ๔ ชือ่วาอนุโลมิกะ. 
           บาทคาถาวา  อนุโยควตฺต  นิสาเมถ  มีความวา  ทานจงพิจารณา 
วัตรในการชกัถาม. 
          บาทคาถาวา   กุสเลน   พุทฺธิมตา   กต   มีความวา   อันพระผูมี 
พระภาคเจาผูเฉียบแหลมเปนบัณฑิต    บรรลุความสําเร็จแหงพระญาณ    ทรง 
นําออกต้ังไว. 
           บทวา   สุวุตฺต   มคีวามวา   อันพระองคทรงแตงต้ังไวดีแลว. 
           บทวา  สิกขฺาปทานุโลมิก  มีความวา  เหมาะแกสิกขาบททั้งหลาย 
เนื้อความเฉพาะบทเทาน้ีกอน. 
           สวนพรรณนาโดยยอพรอมท้ังอธิบายในคาถานี้  ดังนี้:- 
           ถาวา   ทานผูวาอรรถคดี   อยากลาวผลุนผลัน   อยากลาวถอยคําชวน 
วิวาท  ไมประกอบดวยประโยชน,  ก็วัตรในการซักถามอันใด  อันพระโลกนาถ 
ผูฉลาดมีปญญาทรงจัดไว   แตงต้ังไวดี    ในสูตรเปนตนเหลาน้ัน   อนุโลมแก 
สิกขาบทท้ังปวง,  ทานจะพิจารณา  คือจงตรวจดูอนุโยควัตรนั้น. 
           บาทคาถาวา  คติ  น  นาเสนฺโต  สมฺปรายิก  มีความวา จงพิจารณา 
อนุโยควัตร  อยาใหเสียคติคือความสําเร็จในสัมปรายภพของตน,  จริงอยู  ภิกษุ 
ใดไมพิจารณาอนุโยควัตรนั้น   ซักถาม,   ภิกษุนั้นยอมใหเสียคติของตนท่ีเปน 
ในสัมปรายภพ,  เพราะเหตุนั้น  จงพิจารณาอยาใหเสียคตินั้นได.          
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           บัดนี้   พระอุบาลีเถระกลาวคําวา   หิเตสี   เปนอาทิ    เพ่ือแสดงอนุ-   
โยควัตรนั้น.  
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา หิเตสี   ไดแก  ผูแสวงคือผูใฝหาประโยชน, 
อธิบายวา   จงเขาไปต้ังไมตรีและธรรมเปนบุพภาคแหงไมตรีไว. 
            บทวา  กาเล  ไดแก   ในกาลท่ีจัดวาสมควร   คือ   ในกาลท่ีสงฆเชิญ 
เทาน้ัน,  อธิบายวา  ทานจงซักถาม  ในมือสงฆมอบภาระแกทาน. 
           บาทคาถาวา  สหสา  โวหาร  มา  ปธาเรสิ  มคีวามวา   สํานวน 
ที่กลาวโดยผลุนผลัน  คือถอยคําท่ีกลาวโดยผลุนผลันใด   ของโจทกและจําเลย  
เหลาน้ัน   อยาคัด   คือ   อยาถือเอาสํานวนน้ัน. 
            ความสืบสมแหงคําใหการ     เรียกวาความสืบเนื่อง     ในบาทคาถาวา 
ปฏิฺานุสนฺธิเตน  การเย   นี,้   เพราะเหตุนั้น  พึงปรับตามคําสารภาพและ 
ความสืบสม,    อธิบายวา    พึงกําหนดความสืบสมแหงคําใหการ    แลวจึงปรับ 
ตามคําสารภาพ. 
           อีกอยางหนึ่ง  พึงปรับตามคํารับสารภาพและตามความสืบสม,  อธิบาย 
วา   พึงปรับตามคํารับสารภาพของจําเลยผูเปนลัชชี    พึงปรับตามความสืบสม 
แหงความประพฤติของจําเลยผูอลัชช.ี 
           เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาวคาถาวา  เอว  ปฏิฺา  ลชฺชีสุ  เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   สองบทวา  วตฺตานุสนฺธิเตน  การเย  มีความวา 
พึงปรับตามความสืบสมแหงความประพฤติ,  อธิบายวา  คํารับสารภาพใด  กับ 
ความประพฤติของอลัชชีนั้นสมกัน,  พึงปรับตามคําสารภาพนั้น.  
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           บทวา  สฺจิจฺจ  ไดแก  ตองทั้งรู.   
           บทวา  ปริคูหติ  ไดแก ปดไว  คือ  ไมแสดง  ไมออกเสีย. 
           บาทคาถาวา  ลจฺจ อหป   ชานามิ   ความวา  คําใดอันพระองค 
ตรัสแลว   คําน้ันเปนจริง,   แมขาพระองคก็รูคําน้ัน     อยางนั้นเหมือนกัน 
           สองบทวา  อฺฺจ  ตาห  มคีวามวา   ก็แลขาพระองคจะทูลถาม 
พระองคถึงอลัชชีชนิดอ่ืน. 
           บาทคาถาวา  ปุพฺพาปร  น   ชานาติ  มีความวา  ไมรูถอยคําท่ีตน 
กลาวไวในกาลกอน   และตนกลาวในภายหลัง. 
           บทวา  อโกวิโท   ไดแก  ไมฉลาดในคําตนและคําหลังน้ัน. 
           บาทคาถาวา  อนุสนฺธิวจนปถ  น  ชานาติ   มีความวา  ไมรูถอยคํา 
ที่สืบสมแหงคําใหการ   และถอยคําท่ีสืบสมแหงคําตัดสิน. 
           บาทคาถาวา  สีสวิปตฺติยา  โจเทติ   คือโจทดวยกองอาบัติ ๒. 
           บทวา   อาจารทิฏ ิยา    ไดแก   โจทดวยอาจารวิบัติและทิฏฐิวิบัติ. 
เมื่อจะโจทดวยอาจารวิบัติ  ยอมโจทดวยกองอาบัติ  ๕, เมื่อจะโจทดวยทิฏฐิวิบัติ 
ยอมโจทดวยมิจฉาทิฏฐิและอันตคาหิกทิฏฐิ. 
           บาทคาถาวา อาชีเวนป  โจเทติ   มีความวา  โจทดวยสิกขาบท ๖ 
ซึ่งบัญญัติไว  เพราะอาชีวะเปนเหตุ. 
           บทที่เหลือท่ีในทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                              ทุติยคาถาสังคณิกวัณณนา   จบ  
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                                          โจทนากัณฑ   
                        ขอซักถามของภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ                   
           [๑,๐๗๗]  ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ  พึงถามโจทกวา ผูมีอายุ  ขอท่ีทาน  
โจทภิกษุรูปนี้นั้น    โจทเพราะเรื่องอะไร    ทานโจทดวยศีลวิบัติ   อาจารวิบัติ 
หรือโจทดวยทิฏฐิวิบัติ    ถาโจทกนั้นตอบอยางนี้วา   ขาพเจาโจทดวยศีลวิบัติ  
โจทดวยอาจารวิบัติ   หรอืวาขาพเจาโจทดวยทิฏฐิวิบัติ   ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ 
พึงซักถามโจทกอยางนี้วา   ทานรูศีลวิบัติ   อาจารวิบัติ   ทฏิฐิวิบัติ   หรือ  ถา 
โจทกตอบอยางน้ีวา  ผูมีอายุ  ขาพเจารูศีลวิบัติ  รูอาจารวิบัติ  รูทิฏฐิวิบัติ  ภิกษุ 
ผูวินิจฉัยอธิกรณ    พึงซกัถามโจทกอยางนี้วา   ผูมีอายุ    ก็ศีลวิบัติเปนไฉน 
อาจารวิบัติเปนไฉน  ทิฏฐิวิบัติเปนไฉน  ถาโจทกตอบอยางนี้วา   ปาราชกิ ๔ 
สังฆาทิเสส  ๑๓  นี้จัดเปนศีลวิบัติ   ถลุลัจจัย  ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ    ทุกกฏ 
ทุพภาสิต    นี้เปนอาจารวิบัติ  มิจฉาทิฏฐิ  อันตคาหิกทิฏฐิ  นี้เปนทิฏฐิวิบัติ 
           ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ  พึงซักถามโจทกอยางนี้วา  ผูมีอายุ  ขอท่ีทาน 
โจทภิกษุรูปนี้นั้น   โจทดวยเรื่องที่เห็น  ดวยเรื่องที่ไดยินไดฟง  หรือดวยเรื่อง 
ที่รังเกียจ   ถาโจทกตอบอยางน้ีวา   ขาพเจาโจทดวยเรื่องที่เห็น    โจทดวยเรื่อง 
ที่ไดยินไดฟง   หรือวาขาพเจาโจทดวยเรื่องที่รังเกียจ 
           ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักถามโจทกตอไปวา ผูมีอายุ ขอท่ีทานโจท 
ภิกษุรูปนี้  ดวยเรื่องที่เห็นนั้น   ทานเห็นอะไร  เห็นอยางไร  เห็นเมื่อไร เห็น 
ที่ไหน ทานเห็นภิกษุรูปนี้ตองอาบัติปาราชิก  หรอืทานเห็นภิกษุรูปนี้ตองอาบัติ  
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สังฆาทิเสส  ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ  หรือ   ทานอยูที่ไหน   
และภิกษุรูปนี้อยูที่ไหน  ทานทําอะไรอยู   ภิกษุรูปนี้ทําอะไรอยู  
           ถาโจทกตอบอยางนี้วา   ผูมีอายุ    ขาพเจามิไดโจทภิกษุรูปนี้ดวยเรื่อง 
ที่เห็น  แตวาขาพเจาโจทดวยเรื่องที่ไดยินไดฟง    ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ  พึง 
ซักถามอยางนี้วา  ขอท่ีทานโจทภิกษุรูปนี้  ดวยเรื่องไดยินไดฟงนั้น   ทานได 
ยินไดฟงอะไร  ไดยินไดฟงวาอยางไร  ไดยินไดฟงเมื่อไร   ทานไดยินไดฟงที่ 
ไหน  ทานไดยินไดฟงวา  ภิกษุนี้   ตองอาบัติปาราชิก  หรือ  ทานไดยินไดฟง 
วา  ภิกษุนี้   ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ 
ทุพภาสิต    หรือ    ทานไดยินไดฟงตอภิกษุ    หรอื    ไดยินไดฟงตอภิกษุณี 
สิกขมานา   สามเณร   สามเณรี   อุบาสก  อุบาสิกา พระราชา   ราชมหาอํามาตย 
เดียรถีย   สาวกของเดียรถีย   หรือ                      
           ถาโจทกตอบอยางนี้วา  ผูมีอายุ   ขาพเจามิไดโจทภิกษุรูปนี้ดวยเรื่องที่ 
ไดยินไดฟง   แตขาพเจาโจทดวยเรื่องที่รังเกียจ 
           ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ  พึงซักถามโจทกอยางนี้วา  ผูมีอายุ  ขอท่ีทาน 
โจทภิกษุรูปนี้   ดวยเรื่องที่รังเกียจนั้น    ทานรังเกียจอะไร   รังเกียจวาอยางไร 
รังเกียจเมื่อไร รังเกียจที่ไหน ทานรังเกียจวาภิกษุรูปนี้ตองอาบัติปาราชิก หรือ 
ทานรังเกียจวาภิกษุรูปนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ถุลลัจจัย ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ 
ทุกกฏ  ทุพภาสิต  หรือ  ทานไดยินไดฟงตอภิกษุจึงรังเกียจ หรือ ทานไดยิน 
ไดฟงตอภิกษุณี  สิกขมานา  สามเณร  สามเณรี  อุบาสก  อุบาสิกา พระราชา 
ราชมหาอํามาตย   เดียรถยี  สาวกของเดียรถียแลวรังเกียจ   หรอื.  
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                                  เปรยีบเทียบอธิกรณ    
                             [๑,๐๗๔]  เรื่องท่ีเหน็สมดวยเรื่องท่ี 
                   เห็น    เรื่องท่ีเห็นเทียบกันไดกับเรื่องท่ีเห็น  
                   แตบุคคลนั้นไมยอมรบั เพราะอาศัยการเห็น 
                   บุคคลนั้น  ถูกรังเกียจโดยไมมีมูล  พึงปรับ 
                   อาบัติตามปฏิญญา  พึงทําอุโบสถกับบุคคล 
                   นั้น    เรื่องท่ีไดยินไดฟงสมดวยเรื่องท่ีไดยิน 
                   ไดฟง    เรื่องท่ีไดยินไดฟงเทียบกันไดกับ 
                   เรื่องท่ีไดยินไดฟง   แตบุคคลน้ันไมยอมรับ 
                   เพราะอาศัยการไดยินไดฟง    บุคคลนัน้ถูก 
                   รังเกียจโดยไมมมีูล  พึงปรับอาบัติตามปฏิญ- 
                   ญา  พึงทําอุโบสถกับบุคคลน้ัน  เรื่องท่ีได 
                   ทราบสมดวยเรื่องท่ีไดทราบ เรื่องท่ีไดทราบ        
                   เทียบกันไดกับเรื่องท่ีไดทราบ  แตบุคคลน้ัน  
                   ไมยอมรบัเพราะอาศัยการไดทราบ    บุคคล  
                   นั้นถูกรังเกียจโดยไมมีมูล  พึงปรับอาบัติ 
                   ตามปฏิญญา  พึงทําอุโบสถกับบุคคลนั้นเกิด. 
 
                         วาดวยเบื้องตนของการโจทเปนตน 
           [๑,๐๗๙]  ถามวา  การโจท   มอีะไรเปนเบื้องตน  มีอะไรเปนทาม- 
กลาง  มีอะไรเปนที่สุด                                                               
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           ตอบวา  การโจท   มีขอโอกาสเปนเบื้องตน     มีการทําเปนทามกลาง     
มีการระงับเปนที่สุด 
           ถ.   การโจท   มีมลูเทาไร   มีวัตถุเทาไร  มภูีมิเทาไร  โจทดวยอาการ 
 เทาไร 
           ต.  การโจท  มีมลู  ๒  มีวัตถุ  ๓  มีภูมิ ๕  โจทดวยอาการ ๒ อยาง 
           ถ.  การโจทมีมูล ๒ เปนไฉน                          
           ต.  การโจท  มีมลู ๑  การโจทไมมีมูล  ๑  นีก้ารโจทมีมูล  ๒ 
           ถ.  การโจท  มีวัตถ ุ ๓  เปนไฉน                        
           ต.  เรือ่งที่เห็น ๑  เรื่องที่ไดยินไดฟง   ๑  เรื่องที่รังเกียจ ๑  นี้การโจท 
มีวัตถุ  ๓           
           ถ.  การโจท  มีภูม ิ๕  เปนไฉน 
           ต.  จักพูดโดยกาลอันควร  จักไมพูดโดยกาลไมควร ๑ จักพูดดวยคํา 
จริง  จักไมพูดดวยคําไมจริง  ๑  จักพูดดวยคําสุภาพ   จักไมพูดดวยคําหยาบ ๑ 
จักพูดดวยคําประกอบดวยประโยชน  จักไมพูดดวยคําไมประกอบดวยประโยชน 
๑  จักมีเมตตาจิตพูด  จักไมมุงรายพูด  ๑  นี้การโจทมีภูมิ  ๕ 
           ถ.   โจทดวยอาการ ๒ อยาง   เปนไฉน 
           ต.   โจทดวยกายหรือโจทดวยวาจา  นี้โจทดวยอาการ ๒ อยาง.  
  
                          ขอปฏิบติัของโจทกและจําเลยเปนตน 
           [๑,๐๘๐]   โจทกควรปฏิบัติอยางไร     จําเลยควรปฏิบติัอยางไร   สงฆ 
ควรปฏิบัติอยางไร  ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณควรปฏบิัติอยางไร  
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           ถามวา  โจทก  ควรปฏิบัติอยางไร    
           ตอบวา  โจทกพึงต้ังอยูในธรรม  ๕  อยางแลวจึงโจทผูอ่ืน คือ จักพูด 
โดยกาลอันควร  จักไมพูดโดยกาลไมควร  ๑  จักพูดดวยคําจริง   จักไมพูดดวย 
คําไมจริง ๑      จักพูดดวยคําสุภาพ    จักไมพูดดวยคําหยาบ  ๑    จักพูดดวยคํา 
ประกอบดวยประโยชน  จักไมพูดดวยคําไมประกอบดวยประโยชน  ๑  จักมีเมตตา 
จิตพูด  จักไมมุงรายพูด  ๑  โจทกควรปฏิบัติอยางนี้  
           ถ.   จําเลย   ควรปฏิบัติอยางไร 
           ต.   จําเลย  พึงต้ังอยูในธรรม ๒ ประการ  คือ  ในความสัตย ๑  ใน 
ความไมขุนเคือง ๑  จําเลยควรปฏิบัติอยางนี้ 
           ถ.  สงฆ   ควรปฏบิัติอยางไร                    
           ต.   สงฆพึงรูคําท่ีเขาประเด็นและไมเขาประเด็น  สงฆควรปฏิบัติ 
อยางนี้  
           ถ.  ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ   ควรปฏิบัติอยางไร 
           ต.  ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ    พึงระงับอธิกรณนั้น     โดยประการท่ี 
อธิกรณนั้นจะระงับโดยธรรม  โดยวินยั  โดยสัตถุศาสน  ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ 
ควรปฏิบัติอยางนี้.           
                                         
                                  วาดวยอุโบสถเปนตน 
                             [๑,๐๘๑]  ถามวา  อุโบสถเพ่ือประ- 
                   โยชนอะไร  ปวารณาเพ่ือเหตุอะไร  ปรวิาส 
                   เพ่ือประโยชนอะไร  การชักเขาหาอาบัติเดิม  
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                   เพ่ือเหตุอะไร    มานัตเพ่ือประโยชนอะไร   
                   อัพภานเพ่ือเหตุอะไร  
                             ตอบวา    อุโบสถเพ่ือประโยชนแก 
                   ความพรอมเพรียง    ปวารณาเพ่ือประโยชน 
                   แกความหมดจด    ปริวาสเพ่ือประโยชนแก 
                   มานัต  การชักเขาหาอาบติัเดิมเพ่ือประโยชน  
                   แกนิคคหะ มานัต  เพ่ือประโยชนแกอัพภาน 
                   อัพภานเพ่ือประโยชนแกความหมดจด  ภิกษ ุ
                   ผูวินิจฉัยอธิกรณมีปญญาทราม  โงเขลา  และ 
                   ไมมีความเคารพในสิกขา   บริภาษพระเถระ 
                   ทั้งหลาย  เพราะฉันทาคติ  โทสาคติ ภยาคติ 
                   โมหาคติ     เปนผูขุดตนกําจัดอินทรียแลว 
                   เพราะกายแตกยอมเขาถึงนรก ภิกษุผูวินิจฉัย 
                   อธิกรณไมพึงเห็นแกอามสิ    และไมพึงเห็น 
                   แกบุคคล ควรเวนสองอยางน้ันแลว ทําตาม 
                   ที่เปนธรรม  โจทกเปนผูมักโกรธ มักถือโกรธ 
                   ดุราย     แสรงกลาวบริภาษยอมปลูกอนาบัติวา 
                   อาบัติ  โจทกเชนนั้น  ชื่อวายอมเผาตน 
                             โจทกกระซิบใกลหคูอยจับผิด   ยัง 
                   การวินิจฉัยใหบกพรอง  เสพทางผิด  ยอม 
                   ปลูกอนาบัติวาอาบัติ     โจทกเชนนั้นชื่อวา 
                   ยอมเผาตน  
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                             โจทกฟองโดยกาลอันไมควร   ฟอง   
                   ดวยคําไมจริง  ฟองดวยคําหยาบ   ฟองดวย 
                   คําไมประกอบดวยประโยชนมุงรายฟองไมม ี
                   เมตตาจิตฟอง ปลูกอนาบติัวาอาบัติ  โจทก 
                   เชนนั้นชื่อวายอมเผาตน 
                             โจทกไมรูธรรมและอธรรมไมฉลาด 
                   ในธรรมและอธรรม    ปลกูอนาบัติวาอาบัติ 
                   โจทกเชนนั้นชื่อวายอมเผาตน 
                             โจทกไมรูวินัยและอวินัย   ไมฉลาด 
                   ในวินัยและอวินัย     ปลูกอนาบัติวาอาบัติ 
                   โจทกเชนนั้นชื่อวายอมเผาตน 
                             โจทกไมรูสิ่งท่ีพระพุทธเจาทรงภาษิต 
                   แลว   และมิไดทรงภาษิต   ไมฉลาดในส่ิงท่ี  
                   พระพุทธเจาทรงภาษิตแลว  และไมไดภาษิต 
                   ปลูกอนาบัติวาอาบัติ   โจทกเชนนั้น   ชื่อวา 
                   ยอมเผาตน      
                             โจทกไมรูสิ่งท่ีพระพุทธเจาทรงประ- 
                   พฤติและไมไดทรงประพฤติ ไมฉลาดในสิ่ง 
                   ที่พระพุทธเจาทรงประพฤติ  และไมไดทรง 
                   ประพฤติ   ปลูกอนาบัติวาอาบัติ    โจทกเชน 
                   นั้น   ชื่อวายอมเผาตน  โจทกไมรูสิ่งท่ีทรง 
                   บัญญัติ  และไมไดทรงบัญญัติ   ไมฉลาดใน 
                   สิ่งท่ีทรงบัญญัติ และไมไดทรงบัญญัติ  ปลูก  
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                   อนาบัติวาอาบัติ   โจทกเชนนั้น   ชื่อวายอม   
                   เผาตน 
                             โจทกไมรูอาบัติและอนาบัติ     ไม 
                   ฉลาดในอาบติัและอนาบัติ    ปลูกอนาบัติวา 
                   อาบัติ โจทกเชนนั้น   ชื่อวายอมเผาตน โจทก  
                   ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก    ไมฉลาดใน 
                   อาบัติเบาและอาบัติหนัก     ปลูกอนาบัติวา 
                   อาบัติ  โจทกเชนนั้น  ชื่อวายอมเผาตน 
                             โจทกไมรูอาบัติมีสวนเหลือ    และ 
                   อาบัติไมมีสวนเหลือ    ไมฉลาดในอาบัติมี  
                   สวนเหลือ  และอาบัติไมมีสวนเหลือ   ปลูก 
                   อนาบัติวาอาบัติ   โจทกเชนนั้น    ชื่อวายอม 
                   เผาตน 
                             โจทกไมรูอาบัติชั่วหยาบ  และอาบัติ 
                   ไมชั่วหยาบ ไมฉลาดในอาบัติชั่วหยาบ  และ 
                   อาบัติไมชั่วหยาบ     ปลกูอนาบัติวาอาบัติ 
                   โจทกเชนนั้น  ชื่อวายอมเผาตน 
                             โจทกไมรูคําตนและคําหลัง      ไม 
                   ฉลาดตอคําตนและคําหลัง    ปลูกอนาบัติวา 
                   อาบัติ  โจทกเชนนั้น    ชื่อวายอมเผาตน 
                   โจทกไมรูทางถอยคําอันตอเน่ืองกัน      ไม  
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                   ฉลาดตอทางถอยคําอันตอเน่ืองกัน       ปลูก    
                   อนาบัติวาอาบัติ   โจทกเชนนั้น    ชื่อวายอม 
                   เผาตน   แล.              
                                     โจทนากัณฑ  จบ 
 
                                     หวัขอประจําเรื่อง 
           [๑,๐๘๒]  คําส่ังสอน  การโจท  ผูวินิจฉัยอธิกรณ  เบื้องตนมูลอุโบสถ 
คติตองอยูในโจทนากัณฑแล.         
 
                                  โจทนากัณฑก  วณัณนา  
                                [กิจของภิกษุผูวาอรรถคดี]         
           บัดนี้   พระอุบาลีเถระเริ่มคําวา  อนุวิชฺชเกน  เปนอาทิ   เพ่ือแสดง 
กิจอันพระวินัยธรพึงกระทํา   ในการฟองรองที่เกิดข้ึนแลวอยางนั้น.  
           ในคําน้ัน    คาถาวา  ทิฏ  ทิฏเน   เปนตน    มีเนื้อความดังน้ี:- 
           ภิกษุรปูหน่ึง   กําลงัออกหรือกําลังเขาไป  โดยสถานที่อันเดียวกันกับ 
มาตุคามผูหนึ่ง    อันโจทกเห็นแลว.    โจทกนั้นจึงฟองภิกษุนั้นเปนจําเลยดวย 
อาบัติปาราชิก;     ฝายจําเลยยอมรับการเห็นของโจทกนั้น       แตจําเลยยังไมถึง   
ปาราชิก   จึงไมปฏิญญา    เพราะอิงการเห็นนั้น.    ในคําของโจทกและจําเลยน้ี  
การใดอันโจทกนั้นเห็นแลว   การน้ันสมดวยคําท่ีวาไดเห็นของโจทกนั้น    นี้วา  
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จําเลยอันขาพเจาไดเห็นแลว   ดวยประการฉะน้ี.   แตเพราะเหตุที่ฝายจําเลยไม    
ยอมปฏิญญาโทษ  เพราะอาศัยการเห็นนั้น   จึงชื่อวาผูถูกรังเกียจโดยไมบริสุทธิ์  
อธิบายวา     เปนผูรังเกียจโดยไมมีมูล.     สงฆพึงทําอุโบสถกับบุคคลน้ันตาม 
ปฏิญญาท่ีวา  ขาพเจาเปนผูบริสุทธิ์   ของบุคคลน้ัน.   ใน  ๒  คาถาท่ีเหลือ   มี  
นัยอยางนี้แล.             
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น   ฉะน้ีแล. 
                         พรรณนากิจของภิกษุผูวาอรรถคดี  จบ 
 
                           [วาดวยเบื้องตนของโจทนาเปนอาทิ]  
           วินิจฉัยในปุจฉาวิสัชนามีอาทิวา   อะไรเปนเบื้องตนของโจทนา   พึง 
ทราบดังนี้:- 
           หลายบทวา    สจฺเจ   จ   อกุปฺเป   จ   มีความวา   จําเลยพึงต้ังอยูใน 
ธรรม  ๒ ประการ  คือ  ใหการตามจริง ๑   ไมขุนเคือง ๑  คือวาการใดอันตน 
กระทําหรือมิไดกระทํา  การน้ันแล   อันตนพึงใหการ   (เชนนัน้).   และไมพึง 
ใหเกิดความขุนเคืองในโจทก  หรือในภิกษุผูวาอรรถคดี  หรือในสงฆ. 
           สองบทวา   โอติณฺณาโนติณฺณ  ชานิตพฺพ   มีความวา  สงฆพึงรู 
ถอยคําอันเขาประเด็นและไมเขาประเด็น.   ในคําน้ัน   มีวิธีสําหรับรูดังนี้:- 
           สงฆพึงรูวา   คําตนของโจทกเทาน้ี  คําหลังเทาน้ี  คําตนของจําเลย 
เทาน้ี  คําหลังเทาน้ี. 
           พึงกําหนดลักษณะท่ีควรเชื่อถือของโจทก   พึงกําหนดลักษณะท่ีควร 
เชื่อถือของจําเลย  พึงกําหนดลักษณะท่ีควรเชื่อถือของภิกษุผูวาอรรถคดี.  ภิกษุ  
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ผูวาอรรถคดี    เมื่อยังการพิจารณาใหบกพรองแมมีประมาณนอย  อันสงฆพึง     
สั่งวา  ผูมีอายุ  ทานจงพิจารณาใหดีบังคับคดีใหตรง. สงฆพึงปฏิบัติอยางนี้. 
           วินิจฉัยในคําวา  เยน   ธมฺเมน  เยน  วินเยน  เยน  สตฺถุสาสเนน 
อธิกรณ  วูปสมฺมติ  นี้  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา   ธมฺโม   ไดแก  เรื่องที่เปนจริง. 
           บทวา  วินโย  ไดแก  กริิยาที่โจทก  และกิริยาที่จําเลยใหการ. 
           บทวา  สตฺถุสาสน  ไดแก   ญัตติสัมปทาและอนุสาวนสัมปทา. 
           จริงอยู   อธิกรณยอมระงับโดยธรรม  โดยวินัย   และโดยสัตถุศาสนา 
นั่น     เพราะฉะนั้น     ภิกษุผูวาอรรถคดี   พึงโจทดวยวัตถุที่เปนจริง   แลวให 
จําเลยระลึกถึงอาบัติ  และยิ่งอธิกรณนั้นใหระงับดวยญัตติสัมปทาและอนุสาวน- 
สัมปทา.  ภิกษุผูวาอรรถคดีพึงปฏิบัติอยางนี้. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
           แมปุจฉาวิสัชนามีอาทิวา    อุโบสถ    เพ่ือประโยชนอะไร  ?     ก็ต้ืน 
เหมือนกันแล. 
           วินิจฉัยในอวสานคาถาท้ังหลาย  พึงทราบดังน้ี:- 
           บาทคาถาวา  เถเร   จ   ปริภาสติ   มีความวา  เมื่อจะทําความดูหม่ิน 
ยอมคําวา  ภิกษุเหลาน้ีไมรูอะไร. 
           บาทคาถาวา  ขโต  อุปหตินฺทฺริโย  มีความวา  ชื่อวาผูมีคนอันขุด 
แลว    เพราะความท่ีตนเปนสภาพอันตนเองขุดแลว    ดวยความเปนผูถึงความ 
ลําเอียงดวยฉันทาคติเปนตนนั้น   และดวยการดาน้ัน   และชือ่วาผูมีอินทรียอัน 
ตนเองจัดเสียแลว   เพราะความท่ีอินทรียมีศรัทธาเปนตน    เปนคุณอันตนเอง 
ขจัดเสียแลว.  
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           สองบาทคาถาวา  นิรย  คจฺฉติ  มฺเมโธ  น  จ  สิกขฺาย  คารโว   
มีความวา   ผูมีตนอันขุดแลว    มีอินทรียอันตนขจัดแลวน้ัน   ชือ่วาผูมีปญญา 
ทราม  เพราะไมมีปญญา   และชื่อวาไมมีความเคารพในการศึกษา   เพราะไม 
ศึกษาในสิกขา  ๓   เพราะแตกแหงกาย   ยอมเขาถึงนรก. 
           เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา ไมควรอิงอามิส  (และไมควรอิงบุคคล 
พึงเวนสวนทั้ง ๒ นั้น เสีย)  กระทําตามธรรม. 
           เนื้อความแหงคําน้ันวา  ไมพึงกระทํา   เพราะอิงอามิส   จริงอยู    เม่ือ 
ถือเอาอามิสมีจีวรเปนตน     ที่โจทกหรือจําเลยฝายใดฝายหน่ึงให   ชื่อวากระทํา 
เพราะอิงอามิส  ไมพึงกระทําอยางนั้น. 
           หลายบทวา  น  จ  นิสฺสาย  ปุคฺคล  มีความวา  เมื่อลําเอียงเพราะ 
ความรักเปนตน  โดยนัยมีอาทิวา  ผูนี้  เปนอุปชฌายของเรา  หรือวา  ผูนี้ 
เปนอาจารยของเรา  ชื่อวากระทําเพราะอิงบุคคล ไมพึงกระทําอยางนั้น.  ทางที่ 
ถูก  พึงเวนสวนท้ัง ๒ นั้นเสีย  กระทําตามที่เปนธรรมเทาน้ัน. 
           บาทคาถาวา  อุปกณฺณก   ชปฺเปติ    มีความวา   กระซิบที่ใกลหูวา 
ทานจงพูดอยางนี้   อยาพูดอยางนี้. 
           สองบทวา  ชิมฺห  เปกฺขติ   มีความวา  ยอมแสหาโทษเทาน้ัน. 
           บทวา  วีติหรติ    ไดแก   ยังการวินิจฉัยใหบกพรอง. 
           สองบทวา  กุมฺมคฺค  ปฏิเสวติ   มีความวา  ยอมชี้อาบัติ. 
           สองบทวา   อกาเลน  จ  โจเทติ   มีความวา   ผูอันพระเถระมิได 
เชื้อเชิญ  โจทในสมัยมิใชโอกาส.  
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           บาทคาถาวา  ปุพฺพาปร  น  ชานาติ   มีความวา   ไมรูคําตนและ   
คําหลัง. 
           บาทคาถาวา  อนุสนฺธิวจนกถ  น  ชานาติ   มีความวา  ไมรูถอย 
คํา   ดวยอํานาจความสืบสมแหงคําใหการ   และความสืบสมแหงคําวินิจฉัย. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                               โจทนากัณฑก  วัณณนา  จบ  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 687 

                                      จฬูสงคราม    
                      ขอปฏิบัติของภิกษุผูเขาสงคราม  
           [๑,๐๘๓]   อันภิกษุผูเขาสงความเม่ือเขาหาสงฆพึงเปนผูมีจิตยําเกรง 
มีจิตเสมอดวยผาเช็ดธุลี  เขาหาสงฆ  พึงเปนผูรูจักที่นั่ง  รูจักการน่ังไมเบียดภิกษุ 
ผูเถระ  ไมหามภิกษุผูออนกวาดวยอาสนะ.  พึงนั่งอาสนะตามสมควร  ไมพึงพูด  
เรื่องตาง ๆ  ไมพึงพูดเรื่องดิรัจฉานกถา   พึงกลาวธรรมเอง   หรอืพึงเชื้อเชิญ 
ภิกษุรูปอ่ืน  ไมพึงดูหม่ินอริยดุษณีภาพ 
           อันภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณที่สงฆอนุมัติแลว     มีประสงคจะวินิจฉัย 
อธิกรณ ไมพึงถามถึงอุปชฌาย  ไมพึงถามถึงอาจารย  ไมพึงถามถึงสัทธิวิหาริก 
ไมพึงถามถึงอันเตวาสิก    ไมพึงถามถึงภิกษุปูนอุปชฌาย    ไมพึงถามถึงภิกษุ 
ปูนอาจารย  ไมพึงถามถึงชาติ   ไมพึงถามถึงชื่อ   ไมพึงถามถึงโคตร   ไมพึง 
ถามถึงอาคม   ไมพึงถามถึงตระกูล   ไมพึงถามถึงชาติภูมิ  เพราะเหตุไร  เพราะ 
ความรักหรือความชังจะพึงมีในบุคคลนั้น  เมื่อมีความรักหรือความชัง  พึง 
ลําเอียงเพราะความชอบบาง    พึงลําเอียงเพราะความชังบาง    พึงลําเอียงเพราะ 
ความหลงบาง   พึงลําเอียงเพราะความกลัวบาง 
 
                         ขอปฏบิัติของภิกษุผูวนิิจฉัยอธิกรณ 
           อันภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณที่สงฆอนุมัติแลว    มีประสงคจะวินิจฉัยอธิ- 
กรณ   พึงเปนผูหนักในสงฆ   ไมพึงเปนผูหนักในบุคคล    พึงเปนผูหนักใน 
พระสัทธรรม  ไมพึงเปนผูหนักในอามิส   พึงเปนผูไปตามอํานาจแหงคดี  ไม  
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พึงเปนผูเห็นแกบริษัท   พึงวินิจฉัยโดยกาลอันควร   ไมพึงวินิจฉัยโดยกาลไม   
ควร พึงวินิจฉัยดวยคําจริง ไมพึงวินิจฉัยดวยคําไมจริง พึงวินิจฉัยดวยคําสุภาพ 
ไมพึงวินิจฉัยดวยคําหยาบ  พึงวินิจฉัยดวยคําประกอดวยประโยชน  ไมพึงวินิจ- 
ฉัยดวยคําไมประกอบดวยประโยชน   พึงเปนผูมีเมตตาจิตวินิจฉัย   ไมพึงเปน 
ผูมุงรายวินิจฉัย  ไมพึงเปนผูกระซิบที่หู    ไมพึงคอยจับผิด  ไมพึงขยิบตา  ไม 
พึงเลิกค้ิว  ไมพึงชะเงอศีรษะ  ไมพึงทําวิการแหงมือ  ไมพึงแสดงปลายน้ิวมือ 
พึงเปนผูรูจักที่นั่ง    พึงเปนผูรูจักการนั่ง    พึงนั่งบนอาสนะของตน    ทอดตา 
ชั่วแอก    เพงเนื้อความและไมลุกจากอาสนะไปขางไหน    ไมพึงยังการวินิจฉัย 
ใหบกพรอง   ไมพึงเสพทางผิด   ไมพึงพูดสายคํา   พึงเปนผูไมรีบดวน   ไม       
ผลุนผลันไมดุดัน  เปนผูอดไดตอถอยคํา   พงเปนผูมีเมตตาจิต    คิดเอ็นดูเพ่ือ  
ประโยชน  พึงเปนผูมีกรุณา  ขวนขวายเพ่ือประโยชน   พึงเปนผูไมพูดพลอย 
เปนผูพูดมีที่สุด   พึงเปนผูไมผูกเวร   ไมขัดเคือง   พึงรูจักตน   พึงรูจักผูอ่ืน 
พึงสังเกตโจทก   พึงสังเกตจําเลย  พึงกําหนดรูผูโจทกไมเปนธรรม  พึงกําหนด 
รูผูถูกโจทไมเปนธรรม   พึงกําหนดรูผูโจทกเปนธรรม   พึงกําหนดรูผูถูกโจท 
เปนธรรม  พึงกําหนดขอความอันสองฝายกลาวมิใหตกหลน   ไมแซมขอความ 
อันเขาไมไดกลาว   พึงจําบทพยัญชนะ   อันเขาประเด็นไวเปนอยางดีสอบสวน 
จําเลย   แลวพึงปรับตามคํารับสารภาพ   โจทกหรอืจําเลยประหมาพึงพูดเอาใจ 
เปนผูขลาด   พึงพูดปลอบ   เปนผูดุ   พึงหามเสีย   เปนผูไมสะอาดพึงตัดเสีย 
เปนผูตรง   พึงประพฤติตอดวยความออนโยน  ไมพึงถึงฉันทาคติ  โทสาคติ 
โมหาคติ  ภยาคติ  พึงวางตนเปนกลาง  ทั้งในธรรม  ทั้งในบุคคล  
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           ก็แล  ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ  เมือ่วินิจฉัยอธิกรณดวยอาการ  อยางนี้    
ชื่อวา    เปนผูทําตามคําสอนของพระศาสดา    เปนที่รักที่ชอบใจที่เคารพ    ที ่
สรรเสริญ  แหงสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญู.  
 
                          วาดวยประโยชนแหงสูตรเปนตน  
           [๑,๐๘๔]   สูตร   เพ่ือประโยชนแกการเทียบเคียง    ขออุปมา    เพ่ือ 
ประโยชนแกการชี้ความ  เน้ือความ   เพ่ือประโยชนที่ใหเขาเขาใจ  การยอนถาม 
เพ่ือประโยชนแกความดํารงอยู     การขอโอกาส     เพ่ือประโยชนแกการโจท 
การโจท  เพ่ือประโยชนแกการใหจําเลยระลึกโทษ  การใหระลึก  เพ่ือประโยชน 
แกความเปนผูมีถอยคําอันจะพึงกลาว  ความเปนผูมีถอยคําอันจะพึงกลาว  เพ่ือ 
ประโยชนแกการกังวล   การกังวล   เพ่ือประโยชนแกการวินิจฉัย   การวินิจฉัย 
เพ่ือประโยชนแกการพิจารณา  การพิจารณา  เพ่ือประโยชนแกการถึงฐานะและ 
มิใชฐานะ  การถึงฐานะและมิใชฐานะ   เพ่ือประโยชนขมบุคคลผูเกอยาก   เพ่ือ 
ประโยชนยกยองภิกษุมีศีลเปนที่รัก  สงฆ   เพ่ือประโยชนแกการสอดสองและ 
รับรอง   บุคคลท่ีสงฆอนุมีติแลว   ต้ังอยูในตําแหนงผูใหญ   ต้ังอยูในตําแหนง 
ผูไมแกลงกลาวใหผิด. 
 
                                 ประโยชนแหงวินัยเปนตน  
           วินัยเพื่อประโยชนแกความสํารวม     ความสํารวมเพื่อประโยชนแก 
ความไมเดือดรอน  ความไมเดือดรอนเพื่อประโยชนแกความปราโมทย  ความ 
ปราโมทยเพ่ือประโยชนแกความปติ      ความปติเพ่ือประโยชนแกปสสัทธิ  
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ปสสัทธิเพ่ือประโยชนแกความสุข   ความสุขเพ่ือประโยชนแกสมาธิ   สมาธิเพ่ือ   
ประโยชนแกความรูเห็นตามเปนจริง   ความรูเห็นตามเปนจริงเพ่ือประโยชนแก  
ความเบื่อหนาย   ความเบื่อหนายเพ่ือประโยชนแกความสํารอก    ความสํารอก 
เพ่ือประโยชนแกวิมุตติ    วิมุตติเพ่ือประโยชนแกวิมุตติญาณทัสสนะ    วิมุตติ- 
ญาณทัสสนะเพ่ือประโยชนแกความดับสนิทหาปจจัยมิได    การกลาววินัย    ม ี
อนุปาทาปรินิพพานน้ันเปนประโยชน     การปรกึษาวินัยมีอนุปาทาปรินิพพาน 
นั้นเปนประโยชน   เหตุมีอนุปาทาปรินิพพานน้ันเปนประโยชน   ความเง่ียโสต 
สดับมีอนุปาทาปรินิพพานนั้นเปนประโยชน คือ ความพนวิเศษแหงจิต  เพราะ 
ไมยึดมั่น. 
 
                                          อนุโยควัตร  
                             [๑,๐๘๕]  เธอจงพิจารณาวัตร   คือ 
                   การซักถาม  อนุโลมแกสกิขาบท   อันพระ- 
                   พุทธเจาผูเฉียบแหลม    มีพระปญญา   ทรง 
                   วางไว  ตรัสไวดีแลว  อยาใหเสียคติที่เปนไป 
                   ในสัมปรายภพ 
                             ภิกษใุดไมรู   วัตถุ  วิบัติ  อาบัติ 
                   นิทาน  คําตน  คําหลัง  สิง่ท่ีทําแลว  และยัง 
                   ไมไดทําโดยเสมอ  และเปนผูไมเขาใจอาการ 
                   ภิกษุผูเชนนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                   ไมควรเลือก  
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                             อนึ่ง    ภิกษุใดไมรูกรรม    อธิกรณ    
                   และไมเขาใจสมถะ    เปนผูกําหนัดขัดเคือง 
                   และหลงยอมลําเอียงเพราะกลัว    เพราะหลง 
                   ไมเขาใจในสญัญัติ  ไมฉลาดในการพินิจ 
                   เปนผูไดพรรคพวก    ไมมีความละอาย    ม ี
                   กรรมดํา  ไมเอื้อเฟอ  ภิกษุผูเชนนั้น ๆ  แล 
                   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ไมควรเลอืก  
                             ภิกษใุดรูวัตถุ  วิบัติ  อาบัติ  นิทาน         
                   คําตน  คําหลัง  สิ่งท่ีทําแลวและยังไมไดทํา 
                   โดยเสมอและเปนผูเขาใจอาการ  ภิกษุผูเชน 
                   นั้น ๆ  แล    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                   ควรเลือก  
                             อนึ่ง  ภิกษุใดรูกรรม  อธิกรณ  และ 
                   เขาใจสมถะ   เปนผูไมกําหนัด   ไมขัดเคือง 
                   และไมหลง  ไมลําเอียง  เพราะกลัว  เพราะ 
                   หลง   เขาใจในสัญญัติ   ฉลาดในการพินิจ 
                   เปนผูไดพรรคพวก  มีความละอาย  มกีรรม   
                   ขาว มีความเคารพ  ภิกษผูุเชนนั้น  ๆ  แล 
                   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ควรเลือก 
                                      จูฬสงคราม  จบ  
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                                        หัวขอประจาํเรื่อง    
           [๑,๐๘๖]   มีจิตยําเกรง ๑    ถาม ๑    หนักในสงฆ   มิใชในบุคคล  ๑  
สูตรเพ่ือประโยชนแกการเทียบเคียง  ๑    วินัยเพ่ืออนุเคราะห ๑    หัวขอตามท่ี 
กลาวนี้มีอุเทศอยางเดียวกัน   ทานจัดไวในจูฬสงครามแล.          
         
                                       จูฬสังคาม  วัณณนา 
           วินิจฉัยในจูฬสงคราม  พึงทราบดังนี้:- 
           ประชมุสงฆเพ่ือประโยชนแกการวินิจฉัยอธิกรณ  เรยีกวาสงคราม   ใน 
คําวา  ภิกษุผูเขาสงคราม.   จริงอยู   ภิกษุทั้งหลายซ่ึงเปนขาศึกแกตน  และเปน 
ขาศึกตอพระศาสนา  ยอมประชุมกัน  แสดงสัตถศุาสนา   นอกธรรมนอกวินัย   
ในที่ประชุมสงฆนั้น  เหมือนอยางภิกษุวัชชีบุตรชาวเมืองไพศาลีฉะน้ัน. 
           ภิกษุใด   ย่ํายีลัทธขิองภิกษุผูเปนขาศึกเหลานั้นเสีย    เขาในที่ประชุม 
สงฆนั้น    เพ่ือประโยชนแกการแสดงวาทะของตน   วางอํานาจยังการวินิจฉัยให 
เปนไป,    ผูนั้นชื่อวาผูเขาสงคราม    ประหน่ึงพระยสเถระฉะน้ัน.    ภิกษุผูเขา 
สงครามน้ัน  เมื่อเขาหาสงฆ   พึงเปนผูมีจิตยําเกรงเขาหาสงฆ.                
           บทวา  นีจจิตฺเตน  ไดแก  ผูลดธงคือมานะลงเสีย  มีจิตมีมานะอัน 
กําจัดเสียแลว. 
           บทวา รโชหรณสเมน  ไดแก  มีจิตเสมอดวยผาเช็ดเทา,  อธิบายวา 
เมื่อเทาเปอนหรือไมเปอนอันบุคคลเช็ดอยู  ความยินดีความยินราย  ยอมไมมี  
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แกผาเช็ดเทาฉันใด,     พึงเปนผูมีจิตไมยินดีไมยินรายในอิฏฐารมณและ   
อนิฏฐารมณฉันนั้น.  
           สองบทวา ยถาปฏิรูเป  อาสเน  มีความวา  พึงรูอาสนะตามท่ีสมควร 
นั่งในท่ีซึ่งถึงแกตน  ไมหันหลังใหภิกษุทั้งหลายผูเถระ. 
           บทวา  อนานากถิเกน ไดแก  ไมกลาวถอยคําท่ีไมมีประโยชนนั้น ๆ 
ซึ่งมีประการตาง ๆ.              
           บทวา  อติรจฺฉานกถิเกน  ไดแก   ไมกลาวติรัจฉานกถา   มีเรื่อง 
พระราชาเปนตน  ที่ไดเห็นก็ดี  ไดฟงก็ดี  ไดทราบก็ดี. 
           หลายบทวา  สาม  วา   ธมฺโม  ภาสิตพฺโพ  มีความวา  ถอยคําท่ีอิง 
เรื่องที่ควรและไมควร   หรือท่ีอิงรูปารูปปริเฉท    และลําดับแหงสมถะ   ลาํดับ 
แหงวิปสสนา   วัตรในการยืนและนั่งเปนตน  ในทีป่ระชุมสงฆ  ชื่อวาธรรม. 
ธรรมเห็นปานน้ี  พึงกลาวเองก็ได  เชิญภิกษุอ่ืนกลาวก็ได.  ภิกษุใด  สามารถ 
เพ่ือกลาวถอยคําเห็นปานน้ัน   ภิกษุนั้น   อันตนพึงเชิญวา   ผูมอีายุ    ปญหา 
เกิดข้ึนแลวในทามกลางสงฆ   ทานพึงกลาว. 
           หลายบทวา  อริโย  วา  ตุณฺหภีาโว  นาติมฺ ิตพฺโพ  มีความวา 
พระอริยเจาทั้งหลายเมื่อนั่งน่ิง  หาไดนั่งอยางพาลปุถุชนไม  ยอมฉวยกัมมัฏฐาน 
อยางใดอยางหนึ่งน่ัง,   พระอริยเจาผูมีการน่ิงเปนปกติ  ดวยอํานาจทํากัมมัฏฐาน 
ไวในใจอยางนี้     ชื่อวามีความน่ิงเปนปกติ.    พระอริยเจาน้ัน    อันภิกษุผูเขา 
สงครามไมพึงดูถูกวา  มีประโยชนอะไรดวยการร่ําเพียรในกัมมัฏฐาน.  อธิบายวา 
คนพึงฉวยกัมมัฏฐานท่ีเหมาะแกตนนั่ง.              
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           สองบทวา  น  อปุชฺฌาโย  ปุจฺฉิตพฺโพ   มคีวามวา  ไมควรถามวา   
อุปชฌายของทานชื่อไร  ?.  ในบททั้งปวง  ก็นัยนีแ้ล.                            
           บทวา  น   ชาติ   มคีวามวา  ไมควรถามถึงชาติอยางนี้วา  ทานเปน 
ชาติกษัตริยหรือ ? ทานเปนชาติพราหมณหรือ  ? 
           บทวา น อาคโม  มคีวามวา  ไมควรถามถึงปริยัติที่เรียน อยางนี้วา 
ทานกลาวทีฆนิกายหรือ  ?  ทานกลาวมัชฌิมนิกายหรือ  ?  
           สกุลและประเทศ  พึงทราบดวยอํานาจสกุลกษัตริยเปนตน. 
           หลายบทวา  อาตฺรสฺส  เปม  วา  โทโส   วา  มีความวา  ความรัก 
หรือความชังในบุคคลน้ัน  พึงมีดวยอํานาจแหงเหตุเหลาน่ันอยางใดอยางหน่ึง. 
           สองบทวา โน  ปริสกปฺปเยน มีความวา  ไมพึงเปนผูเห็นแกบริษัท 
คือคลอยตามบริษัท;    อธิบายวา    สิง่ใดชอบใจบริษัท   สิ่งน้ันแลไมพึงจงใจ 
คือหมายใจกลาว.                                                                                
           สองบทวา น  หตฺถมุทฺธา  ทสฺเสตพฺพา  มีความวา  ไมพึงทําวิการ 
แหงมือ   เพ่ือหมายรูในขอท่ีควรกลาวและไมควรกลาว. 
           สองบทวา  อตฺถ    อนฺวิธิยนฺเตน   มีความวา   พึงคอยกําหนดใหรู 
ตลอดซึ่งกาลวินิจฉัยเทานั้น คือ  พึงนั่งพิจารณาโดยรอบคอบอยางนี้     สตูรนี้  
อางได   เราจักกลาวสูตรนี้    ในวินิจฉัยนี้. 
           หลายบทวา  น  จ  อาสนา   วฏุาตพฺพ  มีความวา  ไมพึงลุกจาก 
ที่นั่งเที่ยวไปในบริเวณท่ีชุมนุม.  เพราะวา  เมื่อพระวินัยธรลุก  บริษัททั้งปวง 
ยอมลุก.  
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           บทวา  น  วีติหาตพฺพ  มีความวา  ไมพึงใหวินิจฉัยบกพรอง.   
           สองบทวา  น  กมฺุมคฺโค  เสวิตพฺโพ  มีความวา  ไมพึงชี้อาบัติ. 
           สองบทวา  อสาหสิเกน  ภวติพฺพ  มีความวา  ไมพึงเปนผูทําโดย 
ผลุนผลัน.  อธิบายวา  ไมพึงกลาวถอยคําใหผิดพลาดโดยความผลุนผลัน. 
           บทวา   วจนกฺขเมน   มีความวา   พึงเปนผูมีปกติอดไดซึ่งถอยคําท่ี 
หยาบคาย. 
           บทวา  หิตปริสกฺกนิา   มีความวา  พึงเปนผูแสวงหาประโยชน  คือ 
ขวนขวายเพ่ือประโยชน.  ในบททั้ง ๒ มีอธิบายดังน้ี  วา  กรุณาและธรรมเปน 
สวนเบื้องตนแหงกรุณา   อันภิกษุผูเขาสงครามพึงใหเขาไปต้ังไว. 
           บทวา     อนุรุตเตน    ไดแก    ไมพึงเปนผูกลาวถอยคําหยาบคาย. 
อธิบายวา  ถอยคําท่ีไมดี  กลาวคือถอยคําชวนวิวาท  เรียกวาถอยคําท่ีหยาบคาย,  
คําหยาบคายนั้น   อันภิกษุผูเขาสงครามไมควรกลาว. 
           สองบทวา   อตฺตา   ปริคฺคเหตพฺโพ    มีความวา   พึงตรวจดูตน 
อยางนี้วา   เราสามารถจะวินิจฉัย    คือระงับอธิกรณหรือไมหนอ  ?    อธิบายวา 
พึงรูประมาณตน.             
           สองบทวา ปโร   ปริคฺคเหตพฺโพ มีความวา พึงตรวจดูผูอ่ืนอยางนี้วา 
บริษัทนี้   เปนลัชชีหรือหนอ ?  อัน เราอาจจะใหยินยอมหรือไม  ?   
           สองบทวา   โจทโก  ปริคฺคเหตพฺโพ  มีความวา  พึงตรวจดูโจทก 
อยางนี้วา  ผูนี้เปนโจทกโดยธรรมหรอืไมหนอ ? 
           สองบทวา  จุทิตโก  ปริคฺคเทตพฺโพ  มีความวา  พึงตรวจดูจําเลย 
อยางนี้วา   ผูนี้เปนจําเลยโดยธรรมหรอืไม  ?  
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           สองบทวา   อธมมฺโจทโก  ปรคฺิคเหตพฺโพ    มีความวา   พึงรู   
ประมาณโจทกนั้น.  แมในบทท่ีเหลือ  ก็นัยนี้แล.               
           สองบทวา  วตฺต   อหาเปนฺเตน    มีความวา    ไมพึงยังถอยคําอัน 
โจทกและจําเลยกลาวใหตกหลน. 
           สองบทวา  อวุตฺต   อปฺปกาเสนฺเตน   มีความวา    ไมพึงแซมขอ 
ความซ่ึงมิไดเขาประเด็น. 
           สองบทวา  เวโป   ปหาเสตพฺโพ  มีความวา  โจทกหรือจําเลยเปน 
ผูออน  คือเปนผูโงเขลา  พึงชวยเหลือ  คือพึงปลุกใจใหอาจหาญวา  ทานเปน 
บุตรของสกุลมิใชหรือ ?   แลวชี้แจงธรรมเนียมในการซักถามแลว   จับการซัก 
ถามแกผูโงเขลานั้น. 
           สองบทวา  ภิรุ   อสฺสาเสตพฺโพ   มีความวา    โจทกหรอืจําเลยใด 
เกิดความสะทกสะทานข้ึน   เพราะไมเคยเขาสูทามกลางสงฆหรือทามกลางคณะ, 
ภิกษุเชนนั้น  อันภิกษุผูวาอรรถคดีพึงพูดปลอบวา  ทานอยากลัวเลย  จงวางใจ 
ใหการเถิด,  พวกเราจักเปนผูสนับสนุนทาน  ดังนี้ก็ได   แลวชีแ้จงธรรมเนียม 
ในการซักถาม. 
           สองบทวา  จณฺโฑ  นิเสเธตพฺโพ   มีความวา   เปนผูดุรายพึงรุก 
รานเสีย   คือพึงกําหราบเสีย. 
           สองบทวา  อสุจิ  วิภาเวตพฺโพ  มีความวา  เปนอลัชช ี  พึงประกาศ 
แลวใหแสดงอาบัติเสีย. 
           สองบทวา  อุชุ   มทฺทเวน   มคีวามวา    ภิกษุใดเปนผูตรง    มีศีล 
เวนจากความโกงทางกายเปนตน,   ภิกษุนั้น    อันผูวาอรรถคดีพึงพระพฤติตอ 
ดวยความออนโยนเทาน้ัน.  
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           ในคําวา   ธมฺเมสุ  จ  ปุคฺคเลสุ  จ  นี ้  ภิกษุใด   เปนผูหนักใน   
ธรรม  มิไดเปนผูหนักในบุคคล,  ภิกษุนี้แล  พึงทราบวา   ผูวางตนเปนกลาง 
ทั้งในธรรมท้ังในบุคคล. 
 
                       [วาดวยประโยชนแหงสูตรเปนอาทิ]           
           วินิจฉัยในคําวา  สุตฺต  สสนฺทนตฺถาย  เปนตน พึงทราบดังน้ี:- 
           ก็แตวา  ภิกษุผูวาอรรถคดี  ซึ่งเปนที่รักที่ชอบใจที่เคารพและที่นับถือ 
ของเพ่ือนพรหมจารีอยางน้ีนั้น  พึงทราบวา   ในบรรดาสูตรเปนตน   ที่อางมา 
สูตรเพ่ือประโยชนแกการเทียบเคียง     คือเพ่ือประโยชนแกการสอบสวนอาบัติ 
และอนาบัติ.                                               
           สองบทวา   โอปมฺม   นิทสฺสนตฺถาย    มีความวา    ขออุปมาเพ่ือ 
ประโยชนแกการชี้เนื้อความ. 
           สองบทวา   อตฺโถ  วิฺาปนตฺถาย   มีความวา    เน้ือความเพ่ือ 
ประโยชนแกการท่ีจะใหเขาใจ. 
           สองบทวา  ปฏิปุจฉา  ปนตฺถาย   มีความวา    การยอนถามเพ่ือ 
ประโยชนแกความม่ันคงของบุคคล. 
           สองบทวา  โอกาสกมฺม  โจทนตฺถาย  มีความวา  (การขอโอกาส) 
เพ่ือประโยชนแกการโจทดวยวัตถุหรือดวยอาบัติ. 
           สองบทวา   โจทนา  สารณตฺถาย   มีความวา   (การโจท)   เพ่ือ 
ประโยชนแกการท่ีจะใหจําเลยระลึกถึงโทษนอยใหญ.  
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           สองบทวา    สารณา   สวจนียตฺถาย   มีความวา    การที่ใหจําเลย   
ระลึกถึงโทษนอยโทษใหญ    เพ่ือประโยชนแกความเปนผูมีถอยคําอันตนจะพึง 
ใหการ.                                                                                      
           สองบทวา  สวจนีย  ปลิโพธตฺถาย   มีความวา  ความเปนผูมีถอย 
คําอันตนจะพึงใหการ   เพ่ือประโยชนแกการกักไวอยางนี้วา   ทานอยากาวออก 
ไปแมกาวเดียวจากอาวาสน้ี. 
           สองบทวา  ปลิโพโธ    วินิจฉฺยตฺถาย   มคีวามวา (การกักไว)  เพ่ือ 
ประโยชนแกการใหต้ังวินิจฉัย. 
           สองบทวา    วินิจฉฺโย  สนฺตีรณตฺถาย    มคีวามวา    การวินิจฉัย 
เพ่ือประโยชนแกการไตรตรอง   คือ   พิจารณาโทษและมิใชโทษ. 
           การไตรตรอง    เพ่ือประโยชนที่จะหย่ังฐานะและอฐานะ    คือ    เพ่ือ 
ประโยชนทีจ่ะรูอาบัติ   อนาบัติ   ครกุาบัติ   ลหกุาบัติ. 
           สองบทวา  สงฺโฆ  สมฺปริคฺคหสมฺปฏิจฺฉนตฺถาย  มีความวา  สงฆ 
เพ่ือประโยชนแกการรับรองวินิจฉัย   และเพ่ือประโยชนที่จะรูวาอธิกรณนั้นอัน 
ผูวาอรรถคดี   วินิจฉัยชอบหรือไมชอบ.  
           สองบทวา   ปจฺเจกฏายิโน    อวิสวาทกฏายิโน    มคีวามวา 
บุคคลเหลานั้น     ซึ่งต้ังอยูในตําแหนงผูเปนใหญ     โดยความเปนอิสริยาธิบดี 
และในฐานะแหงผูไมแกลงกลาวใหผิด   อันสงฆไมพึงรุกราน. 
 
                           [วาดวยประโยชนแหงวินัยเปนอาทิ] 
           บัดนี้   พระอุบาลีเถระกลาวคําวา   วินัยเพ่ือประโยชนแกสังวร   เปน 
ตน   เพ่ือแสดงเนื้อความ  เพ่ือปดโอกาสแหงถอยคําของชนท้ังหลาย  ผูมีปญญา 
ออน  ซึ่งจะพึงกลาวอยางนี้วา  ชื่อวาวินัยจะมีประโยชนอะไร.                
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          บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  วินโย   สวรตฺถาย  มีความวาวินัย   
บัญญัติแมทั้งสิ้น     เพ่ือประโยชนแกความสํารวมกายทวารและวจีทวาร    คือ 
เปนอุปนิสัย  อธิบายวา  เปนปจจัยแกศีล   มีอาชีวปาริสุทธิศีลเปนที่สุด.   ใน 
บททั้งปวง   ก็นัยนี้แล. 
           อีกอยางหนึ่ง    ในธรรมท้ังหลายมีความไมเดือดรอนเปนตน นี้    มคํีา 
อธิบายวา    ความไมมีความเดือดรอนแหงจิต    ดวยอํานาจแหงบุญท่ีไดกระทํา 
ไว   และบาปที่มิไดกระทําไว   ชื่อวา   ความไมเดือดรอน. 
           ปติอยางออน  ไมรุนแรง   ชื่อวาปราโมทย. 
           ปติอยางแรง   มีกําลัง   ชื่อวาปติ. 
           ความระงับความกระวนกระวายในกายและจิต   ชื่อวาปสสัทธิ. 
           สุขทางกายทางจิต   ชื่อวาสุข. 
           จริงอยู   สุขทั้ง ๒ อยางนั้น.  ยอมเปนอุปนิสัยปจจัยแหงสมาธิ. 
           ความท่ีจิตมีอารมณเดียว  ชื่อวาสมาธิ. 
           วิปสสนาอยางออน  ชื่อวายถาภูตญาณทัสสนะ.  ยถาภูตญาณทัสสนะน้ี 
เปนชื่อของญาณท่ีรูความเกิดและความเสื่อม. 
           จริงอยู ความท่ีจิตมีอารมณเดียว  ยอมเปนอุปนิสัยปจจัยแหงวิปสสนา 
อยางออน. 
           วิปสสนาอยางแรง   ซึ่งจัดเปนชั้นยอด  เปนเหตุใหถึงความปลีกตัวเสีย 
ชื่อวานิพพิทา. 
           อริยมรรค   ชื่อวาวิราคะ 
           อรหัตผล  ชื่อวาวิมุตติ.  
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           จริงอยู   อริยมรรคแมทั้ง ๔ อยาง  ยอมเปนอุปนิสัยปจจัยแหงอรหัต. 
           ปจจเวกขณญาณ  ชื่อวาวิมุตติญาณทัสสนะ.    
           สองบทวา   วิมุตฺติาณทสฺสน  อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถาย  มี 
ความวา    วิมุตติญาณทัสสนะ    เพ่ือประโยชนแกความดับสนิทหาปจจัยมิได. 
จริงอยู   วิมตุติญาณทัสสนะน้ัน   ชือ่วาเปนปจจัยแกความดับสนิทหาปจจัยมิได 
เพราะเม่ือวิมุตติญาณทัสสนะอันโยคาพจรบรรลุโดยลําดับแลว     กิเลสและกอง 
ทุกขพึงดับสนิทแนแท  ฉะนี้แล.     
           สองบทวา  เอตทตฺถา  กถา  มคีวามวา  ธรรมดาวาวินัยกถานี้  ม ี    
อนุปาทาปรินิพพานน้ันเปนประโยชน.    ความพิจารณาวินัยนั่นแล    ชื่อวา 
มันตนา. 
           บทวา  อุปนิสา  มคีวามวา   แมความเปนธรรมเปนปจจัยสืบตอกัน 
ไป   เปนตนวา     วินัยเพ่ือประโยชนแกสังวร  นี้    ก็เพ่ือประโยชนแกอนุปาทา- 
ปรินิพพานน้ัน.    ความเง่ียโสตลงพึงถอยคําท่ีเปนปจจัยสืบตอกันไปน้ี   ชื่อวา 
ความเง่ียโสตสดับ.    ญาณใดเกิดข้ึนเพราะไดฟงเนื้อความน้ี  ญาณแมนั้นก็เพ่ือ 
ประโยชนแกอนุปาทาปรินิพพานน้ัน. 
           หลายบทวา   ยทิท  อนุปาทา  จตฺิตสฺส   วิโมกฺโข    มีความวา 
ความพนพิเศษแหงจิต    เพราะไมถือม่ันดวยอุปาทาน  ๔  กลาวคืออรหัตผลน้ี  
ใด, ความพนพิเศษแหงจิตแมนั้น     ก็เพ่ือประโยชนนี้     คือเพ่ือประโยชนแก 
อปจจัยปรินิพพานน่ันแล. 
 
                                        [อนุโยควัตตคาถา] 
           บรรดาอนุโยควัตตคาถาท้ังหลาย     คาถาตนมีเนื้อความดังกลาวแลว 
นั่นแล.  
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           ในคําวา   วตฺถุ  วปิตฺตึ  อาปตฺตึ  นิทาน  อาการอโกวิโท   
ปุพฺพาปร  น   ชานาติ  พึงทําการเชื่อมบทวา  วตฺถ   เปนตน    ดวยบทวา 
น  ชานาติ.  พึงทําการเชื่อมบทวา   อโกวิโท  ดวยบทวา  ส  เวตาทิสโก 
นี้. 
           เพราะเหตุนั้น    พึงทราบวาจาเครื่องประกอบในคําวา  วตฺถุ  เปนตน 
นี้  ดังตอไปนี้:- 
           ภิกษุใด    ไมรูจักวตัถุแหงวิติกกมะมีปาราชิกเปนตน,    ไมรูวิบัติ  ๔ 
อยาง,  ไมรูอาบัติ ๗ อยาง,    ไมรูนิทานอยางนี้วา   สิกขาบทน้ี   ทรงบัญญัติ 
แลว   ในนครช่ือโนน,   ไมรูจักเบ้ืองตนและเบื้องปลายวา  นี้เปนคําตน  นี้เปน 
คําหลัง,  ไมรูจักกรรมทีท่ําแลวหรือยังไมไดทําวา   นี้ทําแลว  นี้ยังมิไดทํา. 
           ในบทวา  สเมน  จ  มีคําอธิบายวา    ไมรูจักกรรมท่ีทําแลวหรือยัง 
ไดทํา   ดวยความไมรูเสมอ    ของภิกษุไมรูเบื้องตนและเบื้องปลายนั้นนั่นเอง. 
พึงทราบการเชื่อมกับบทวา  น  ชานาติ  อยางนี้กอน. 
           ก็แลวินิจฉัยในคําวา   อาการอโกวิโท   ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
พึงทราบดังนี้:- 
           บทวา   อาการอโกวิโท  ไดแก  ผูไมเขาใจเหตุและมิใชเหตุ.  ภิกษุ 
นี้ใด  ไมรูวัตถุเปนตน    และไมเขาใจอาการ,  ภิกษุผูเชนนั้น ๆ แล  พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา  ผูไมควรเลือก  ดวยประการฉะน้ี. 
           พึงทําการเชื่อมบทแมเหลาน้ีวา   กมฺมฺจ  อธิกรณฺจ  ดวยบทวา 
น  ชานาติ   นั่นแล.              
           ก็แลวาจาสําหรับประกอบ   ในคําวา  กมมฺฺจ   เปนตนนั้น    ดังตอ 
ไปน้ี:-  
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           ภิกษุนี้ใด   ไมรูจักกรรม   และไมรูจักอธิกรณ   เหมือนอยางนั้นแล,   
ทั้งไมเขาใจสมถะ ๗ ประการดวย.   อน่ึง   ผูกําหนัดแลว    ขัดเคืองแลว    และ 
หลงแลว     เพราะกิเลสมีราคะเปนตน      ยอมลําเอียงเพราะกลัวดวยความกลัว 
ยอมลําเอียงเพราะเขลา   ดวยความงมงาย,    อนึ่ง   เพราะเหตุที่ตนเปนผูกําหนัด 
และเพราะเหตุที่ตนเบาผูขัดเคือง   จึงลําเอียงเพราะความชอบ   เพราะความชัง. 
           อน่ึง  หาเปนผูฉลาดในบัญญัติไม  เพราะไมเปนผูสามารถที่จะยังผูอ่ืน 
ใหยินยอม.  อนึ่ง  ไมฉลาดในการชี้ขาด   เพราะเปนผูไมสามารถในการชี้เหตุ 
และมิใชเหตุ. 
           ชื่อวาผูไดพรรคพวก    เพราะไดบริษัทที่แมนกับตน,    ชือ่วาผูไมมี 
ความละอาย  เพราะเปนผูหางจากหิริ,   ชื่อวาผูมีกรรมดํา    เพราะเปนผูพรอม 
เพรียงดวยกรรมดําท้ังหลาย,     ชื่อวาผูไมเอ้ือเฟอ    เพราะไมมีความเอ้ือเฟอใน 
ธรรมและความเอ้ือเฟอในบุคคล.    ภิกษุเชนนั้น ๆ แล   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา    ผูไมควรเลือก.   คือ   อันสงฆไมควรพิจารณาไดแก    ไมควรแลดู,  
อธิบายวา    ไมควรสมมติต้ัง ไวในตําแหนงเปนผูใหญ    โดยความเปนอิสริยา- 
ธิบดี. 
           โยชนานัย    แมแหงคาถาฝายขาว    ก็พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวน่ัน 
แล.                                                                                                        
                                      จูฬสังคาม  วัณณนา  จบ  
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                                          มหาสงคราม    
                            ขอปฏบิัติของภิกษผูุเขาสงคราม  
           [๑,๐๘๗]   อันภิกษุผูเขาสงคราม   เม่ือกลาวในสงฆ   พึงรูวัตถุ   พึงรู 
วิบัติ   พึงรูอาบัติ   พึงรูนิทาน  พึงรูอาการ  พึงรูคําตนและคําหลัง   พึงรูสิ่งท่ี 
ทําแลวและยังไมไดทํา  พึงรูกรรม  พึงรูอธิกรณ  พึงรูสมถะ  ไมพึงถึงฉันทาคติ 
โทสาคติ   โมหาคติ   ภยาคติ   พึงชี้แจงในสถานะควรชี้แจง  พึงพินิจในสถานะ 
ควรพินิจ   พึงเพงเล็งในสถานะควรเพงเล็ง   พึงเลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใส 
ไมพึงหมิ่นพรรคพวกอ่ืน  ดวยเขาใจวา  เราไดพรรคพวกแลว  ไมพึงหมิ่นผูมี 
สุตะนอย   ดวยเขาใจวา   เรามีสุตะมาก  ไมพึงหมิ่นภิกษุผูออนกวา  ดวยเขาใจ 
วา    เราเปนผูแกกวา    ไมพึงพูดเรื่องท่ียังไมถึง    ไมพึงใหเรื่องที่มาถึงแลวตก 
หลนจากธรรมจากวินัย  อธิกรณนั้นยอมระงับดวยธรรม  ดวยวินัย  ดวยสัตถ-ุ 
ศาสนใด  พึงใหอธิกรณนั้นระงับดวยอยางนั้น. 
 
                                        วาดวยการรูวัตถุ  
           [๑,๐๘๘]  คําวา  พึงรูจักวัตถุ   นั้น    คือ  พึงรูวัตถุแหงปาราชิก  ๘ 
สิกขาบท     พึงรูวัตถุแหงสังฆาทิเสส ๒๓   สิกขาบท     พึงรูวัตถุแหงอนิยต ๒ 
สิกขาบท  พึงรูวัตถุแหงนิสสัคคิยะ   ๔๒ สิกขาบท  พึงรูวัตถแุหงปาจิตตีย ๑๘๘ 
สิกขาบท พึงรูวัตถุแหงปาฏิเทสนียะ ๑๒  สิกขาบท พึงรูวัตถุแหงทุกกฏทั้งหลาย 
พึงรูวัตถุแหงทุพภาสิตท้ังหลาย.  
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                                  วาดวยการรูวิบัติ    
           [๑,๐๘๙]  คําวา  พึงรูวิบัติ  คือ  พึงรูศีลวิบัติ   อาจารวิบัติ  ทิฏฐิ 
วิบัติ   อาชีววิบัติ. 
 
                                  วาดวยการรูอาบติั  
           [๑,๐๙๐]  คําวา  พึงรูอาบัติ    นั้น   คือ  พึงรูอาบัติปาราชิก  อาบัติ 
สังฆาทิเสส  อาบัติถุลลัจจัย  อาบัติปาจิตตีย  อาบัติปาฏิเทสนียะ   อาบัติทุกกฏ 
อาบัติทุพภาสิต.                                           
 
                                   วาดวยการรูนิทาน  
           [๑,๐๙๑]  คําวา  พึงรูนิทาน  นั้น   คือ  พึงรูนิทานแหงปาราชิก  ๘ 
สิกขาบท  พึงรูนิทานแหงสังฆาทิเสส ๒๓   สิกขาบท  พึงรูนิทานแหงอนิยต ๒ 
สิกขาบท    พึงรูนิทานแหงนิสสัคคิยะ ๔๒ สิกขาบท   พึงรูนิทานแหงปาจิตตีย 
๑๘๘  สิกขาบท    พึงรูนทิานแหงปาฏิเทสนียะ ๑๒ สิกขาบท    พึงรูนิทานแหง 
ทุกกฏทั้งหลาย  พึงรูนิทานแหงทุพภาสิตท้ังหลาย.                     
 
                                    วาดวยการรูอาการ  
           [๑,๐๙๒]  คําวา  พึงรูอาการ    นั้น    คือ   พึงรูจักสงฆโดยอาการ 
พึงรูจักคณะโดยอาการ  พึงรูจักบุคคลโดยอาการ  พึงรูจักโจทกโดยอาการ   พึง 
รูจักจําเลยโดยอาการ                                                                              
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           ขอวา  พึงรูจักสงฆโดยอาการ  นั้น  คือ  พึงรูจักสงฆโดยอาการ   
อยางนี้วา    สงฆหมูนี้จะสามารถระงับอธิกรณนี้ไดโดยธรรม   โดยวินัย   โดย 
สัตถุศาสน  หรือไมหนอ 
           ขอวา  พึงรูจักคณะโดยอาการ  นั้น   คือ  พึงรูจักคณะโดยอาการ 
อยางนี้วา  คณะนี้จะสามารถระงับอธิกรณนี้ไดโดยธรรม   โดยวินัย   โดยสตัถุ- 
ศาสนหรือไมหนอ                                   
           ขอวา  พึงรูจักบุคคลโดยอาการ    นั้น    คือ   พึงรูจักบุคคลโดย 
อาการ  อยางนี้วา  บุคคลผูนี้จะสามารถระงับอธิกรณนี้ไดโดยธรรม  โดยวินยั 
โดยสัตถุศาสน  หรือไมหนอ 
           ขอวา  พึงรูจักโจทกโดยอาการ  นั้น  คือ พึงรูจักโจทกโดยอาการ 
อยางนี้วา    ทานผูนี้จักต้ังอยูในธรรม ๕ ประการ  แลวโจทกผูอ่ืน หรือไมหนอ 
           ขอวา  พึงรูจักจําเลยโดยอาการ  นั้น   คือ พึงรูจักจําเลยโดยอาการ 
อยางนี้วา  ทานผูนี้ต้ังอยูในธรรม  ๒   ขอ    คือ    ใหการตามจริงและไมโกรธ 
หรือไมหนอ. 
 
                                 วาดวยรูคําตนและคําหลัง  
           [๑,๐๙๓]  คําวา  พึงรูคําตนและคําหลัง   นั้น   คือ   พึงรูคําตน 
และคําหลังอยางน้ีวา  ทานผูนี้ยายวัตถุจากวัตถุ   ยายวิบัติจากวิบัติ  ยายอาบัติจาก 
อาบัติ  ปฏิเสธแลวกลับปฏิญาณ  ปฏญิาณแลวกลบัปฏิเสธ   หรือสับเรื่องอ่ืนดวย 
เรื่องอ่ืนหรือไมหนอ.  
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                          วาดวยรูสิ่งท่ีทําแลวและยังไมไดทํา     
           [๑,๐๙๔]  คําวา  พึงรูสิ่งท่ีทําแลวและยังไมไดทํา  นั้น คือ พึง 
รูเมถุนธรรม   พึงรูอนุโลมแกเมถุธรรม    พึงรูบุพภาคแหงเมถุน 
           ขอวา  พึงรูเมถุนธรรม  นั้น  คือ  พึงรูความรวมกันเปนคู ๆ 
           ขอวา  พึงรูอนุโลมแกเมถุนธรรม   นั้น    คือ  ภิกษุอมองคกําเนิด 
ของภิกษุอ่ืน  ดวยปากของตน                                                       
           ขอวา    พึงรูบุพภาคแหงเมถุนธรรม   นั้น  คือ  สี  สิ่งมิใชสี 
การเคลาคลึงดวยกาย   วาจาชั่วหยาบ    การบําเรอตนดวยกาม    การยังวรรณะ 
ใหเกิด. 
 
                                        วาดวยรูกรรม  
           [๑,๐๙๕]  คําวา  พึงรูกรรม  นัน้ ไดแก  พึงรูกรรม ๑๖ อยาง คือ 
พึงรูอปโลกนกรรม  ๔  อยาง    พึงรูญัตติกรรม ๔ อยาง   พึงรูญัตติทุติยกรรม 
๔ อยาง  พึงรูญัตติจตุตถกรรม  ๔  อยาง.     
                          
                                      วาดวยรูอธิกรณ  
           [๑,๐๙๖]  คําวา   พึงรูอธิกรณ    นั้น ไดแก   พึงรูอธิกรณ ๔  คือ 
พึงรูวิวาทาธิกรณ  อนุวาทาธิกรณ  อาปตตาธิกรณ  กิจจาธิกรณ. 
 
                                         วาดวยรูสมถะ  
           [๑,๐๙๗]  คําวา  พึงรูสมถะ  นั้น   ไดแก  พึงรูสมถะ ๗  คือ  พึง 
รูสัมมุขาวินัย  สติวินัย  อมูฬหวินัย  ปฏิญญาตกรณะ  เยภุยยสิกา ตัสสปาปย- 
สิกา   ติณวัตถารกะ.                                                                
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                             วาดวยไมถึงฉันทาคติ     
           [๑,๐๙๘]  คําวา  ไมพึงถึงฉันทาคติ  นั้น  ความวา  เมื่อถึงฉัน-   
ทาคติ ถึงอยางไร ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   คิดวา  ทานผูนี้เปนอุปชฌายของ 
เรา    เปนอาจารยของเรา     เปนสัทธิวิหาริกของเรา     เปนอันเตวาสิกของเรา 
เปนผูรวมอุปชฌายของเรา   เปนผูรวมอาจารยของเรา   เปนผูเคยเห็นกนัมากับ 
เรา  เปนผูเคยรวมคบกันมากับเรา  หรือทานผูนี้เปนญาติสาโลหิตของเรา ดังน้ี 
เพ่ืออนุเคราะหผูนั้น      เพ่ือตามรักษาทานผูนั้น      จึงแสดงอธรรมวาธรรม 
แสดงธรรมวาอธรรม  แสดงอวินัยวาวินัย  แสดงวินัยวาอวินัย   แสดงส่ิงที่พระ- 
ตถาคตไมไดตรัสภาษิต   วาพระตถาคตตรัสภาษิตแลว    แสดงสิ่งท่ีพระตถาคต 
ตรัสภาษิตแลว    วาพระตถาคตไมไดตรัสภาษิต     แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตไมได 
ทรงประพฤติมา วาพระตถาคตทรงประพฤติมาแลว   แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรง 
ประพฤติมาแลว    วาพระตถาคตไมไดทรงประพฤติมา   แสดงสิ่งท่ีพระตถาคต 
ไมไดทรงบัญญัติ     วาพระตถาคตทรงบัญญัติเเลว    แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรง 
บัญญัติแลว    วาพระตถาคตไมไดทรงบัญญัติ    แสดงอนาบัติวาอาบัติ    แสดง 
อาบัติวาอนาบัติ    แสดงอาบัติเบาวาอาบัติหนัก    แสดงอาบัติหนักวาอาบัติเบา 
แสดงอาบัติมีสวนเหลือวาอาบัติไมมีสวนเหลือ     แสดงอาบัติไมมีสวนเหลือวา 
อาบัติมีสวนเหลือ    แสดงอาบัติชั่วหยาบวาอาบัติไมชั่วหยาบ    แสดงอาบัติไม 
ชั่วหยาบวาอาบัติชั่วหยาบ  ภิกษุถึงฉันทาคติดวยวัตถุ ๑๘ อยางน้ี   ยอมปฏบิัติ 
เพ่ือไมเกื้อกูลแกชนหมูมาก    เพ่ือความไมเปนสุขแกชนหมูมาก     เพ่ือความ 
พินาศแกชนหมูมาก  เพ่ือความไมเกื้อกูลเพ่ือทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
ภิกษุผูถึงฉันทาคติดวยวัตถุ ๑๘  อยางนี้  ยอมบริหารตนใหถูกขุดถูกกําจัด   เปน  
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ผูประกอบดวยโทษ   อันวิญูชนพึงติเตียน  และยอมประสบบาปมิใชบุญมาก   
ภิกษุเมื่อถึงฉันทาคติ   ยอมถึงอยางนี้. 
 
                                   วาดวยไมถึงโทสาคติ  
           [๑,๐๙๙]  คําวา ไมพึงถึงโทสาคติ  นั้น  ความวา  เมื่อถึงโทสาคติ 
ถึงอยางไร  ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้   ผูกอาฆาตวา  ผูนี้ไดกอความพินาศ 
แกเราแลว    ผูกอาฆาตวา   ผูนี้กําลังกอความพินาศแกเรา    ผูกอาฆาตวา    ผูนี้ 
จักกอความพินาศแกเรา   ผูกอาฆาตวา   ผูนี้ไดกอความพินาศแกเราผูเปนท่ีรัก 
ที่พอใจ   ผูกอาฆาตวา   ผูนี้กําลังกอความพินาศแกเราผูเปนที่รักที่พอใจ   ผูก 
อาฆาตวา  ผูนี้จักกอความพินาศแกเราผูเปนที่รักที่พอใจ  ผูกอาฆาตวา  ผูนี้ได 
กอประโยชนแกเราผูไมเปนที่รักไมเปนที่พอใจ     ผูกอาฆาตวา    ผูนี้กําลังกอ 
ประโยชนแกเราผูไมเปนที่รักไมเปนที่พอใจ   ผูกอาฆาตวา    ผูนี้กอประโยชน 
แกเราผูไมเปนที่รักไมเปนที่พอใจ  ภิกษุนั้นอาฆาต  ปองราย    ขุนเคือง   อัน   
ความโกรธครอบงํา   เพราะอาฆาตวัตถุ  ๙ อยางนี้   ยอมแสดงอธรรมวาธรรม 
แสดงธรรมวาอธรรม. . .     แสดงอาบัติชั่วหยาบวาอาบัติไมชั่วหยาบ     แสดง 
อาบัติไมชั่วหยาบวาอาบัติชั่วหยาบ     ภิกษุผูถึงโทสาคติเพราะวัตถุ ๑๘ อยางน้ี 
ยอมปฏิบัติเพ่ือความไมเกื้อกูลแกชนหมูมาก  เพ่ือความไมเปนสุขแกชนหมูมาก 
เพ่ือความพินาศแกชนหมูมาก    เพ่ือความไมเกื้อกูล     เพ่ือทุกขแกเทวดาและ 
มนุษย    ภิกษุผูถึงโทสาคติเพราะวัตถุ  ๑๘  อยางนี้     ยอมบรหิารตนใหถูกขุด 
ถูกกําจัด  เปนผูประกอบดวยโทษ   อันวิญูชนติเตียน   และยอมประสบบาป 
มิใชบุญมาก  ภิกษุเมื่อถึงโทสาคติ   ยอมถึงอยางนี้.  
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                                วาดวยไมถึงโมหาคติ   
           [๑,๑๐๐]  คําวา ไมพึงถึงโมหาคติ  นั้น  ความวา  เมื่อถึงโมหาคติ 
ถึงอยางไร  ภิกษุเปนผูกําหนัด  ยอมถงึดวยอํานาจความกําหนัด  เปนผูขัดเคือง 
ยอมถึงดวยอํานาจความขัดเคือง  เปนผูหลง ยอมถงึดวยอํานาจความหลง เปนผู 
ลูบคลํา    ยอมถึงดวยอํานาจทิฏฐิ    ภิกษุเปนผูหลงงมงาย    ถูกโมหะครอบงํา 
ยอมแสดงอธรรมวาธรรม     แสดงธรรมวาอธรรม. . .   แสดงอาบัติชั่วหยาบวา 
อาบัติไมชั่วหยาบ  แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาอาบัติชั่วหยาบ  ภิกษุผูถึงโมหาคติ 
เพราะวัตถุ  ๑๘  อยางนี้  ยอมปฏิบัติเพ่ือความไมเกื้อกูลแกชนหมูมาก  เพ่ือความ 
ไมเปนสุขแกชนหมูมาก    เพ่ือความพินาศแกชนหมูมาก    เพ่ือความไมเกื้อกูล 
เพ่ือทุกขแกเทวดาและมนุษย    ภิกษุผูถึงโมหาคติเพราะวัตถุ ๑๘ อยางนี้    ยอม 
บริหารตนใหถูกขุดถูกกาํจัด   เปนผูประกอบดวยโทษ   อันวิญูชนพึงติเตียน 
และยอมประสบบาปมิใชบุญมาก   ภิกษุเมื่อถึงโมหาคติ   ยอมถึงอยางนี้. 
 
                                         วาดวยไมถึงภยาคติ 
           [๑,๑๐๑]  คําวา  ไมพึงถึงภยาคติ  นั้น  ความวา    เมื่อถึงภยาคต 
ถึงอยางไร   ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้    คิดวา   ผูนี้อาศัยความประพฤติ 
ไมเรียบรอย  อาศัยความยึดถือ  อาศัยพรรคพวกมีกําลัง  เปนผูรายกาจหยาบคาย 
จักทําอันตรายแกชีวิต   หรือทําอันตรายแกพรหมจรรย  ดังน้ี    จึงขลาด  เพราะ 
กลัวตอผูนั้น  ยอมแสดงอธรรมวาธรรม  แสดงธรรมวาอธรรม. . .  แสดงอาบัติ 
ชั่วหยาบวาอาบัติไมชั่วหยาบ    แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาอาบัติชั่วหยาบ    ภิกษุ 
ผูถึงภยาคติเพราะวัตถุ  ๑๘ อยางนี้   ยอมปฏิบัติเพ่ือความไมเกื้อกูลแกชนหมูมาก  
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เพ่ือความไมเปนสุขแกชนหมูมาก    เพ่ือความพินาศแกชนหมูมาก    เพ่ือความ   
ไมเกื้อกูล   เพ่ือความทุกขแกเทวดาและมนุษย   ภิกษุผูถึงภยาคติเพราะวัตถุ  ๑๘ 
อยางนี้   ยอมบริหารตนใหถูกขุดถูกกําจัด  เปนผูประกอบดวยโทษ  อันวิญูชน 
พึงติเตียน  และยอมประสบบาปมิใชบุญมาก  ภิกษุเมื่อถึงภยาคติ  ยอมถึงอยางนี้. 
 
                                               นิคมคาถา 
                             [๑,๑๐๒]  ผูใดประพฤติลวงธรรม 
                   เพราะชอบ  เพราะชัง   เพราะกลัว  เพราะหลง 
                   ยศของผูนั้นยอมเสื่อมเหมือนดวงจันทรใน 
                   วันขางแรม  ฉะนั้น. 
 
                                             ไมถึงฉันทาคติ  
                             [๑,๑๐๓]   ถามวา   อยางไร   ชือ่วา  ไมถึงฉันทาคติ 
                   ตอบวา  ภิกษุแสดงอธรรมวา  อธรรม  ชื่อวา  ไมถึงฉันทาคติ 
                   ภิกษุแสดงธรรมวา  ธรรม  ชื่อวา  ไมถึงฉันทาคติ 
                   ภิกษุแสดงอวินัยวา  อวินัย  ชื่อวา  ไมถึงฉันทาคติ                      
                   ภิกษุแสดงวินัยวา  วินัย  ชื่อวา  ไมถึงฉันทาคติ 
           ภิกษุแสดงส่ิงท่ีพระตถาคตไมไดตรัสภาษิตวา    พระตถาคตไมไดตรัส 
ภาษิต  ชื่อวา  ไมถึงฉันทาคติ                  
           ภิกษุแสดงส่ิงท่ีพระตถาคตตรัสภาษิตวา พระตถาคถตรัสภาษิต ชื่อวา 
ไมถึงฉันทาคติ   
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           ภิกษุแสดงส่ิงท่ีพระตถาคตไมไดทรงประพฤติมาวา  พระตถาคตไมได   
ทรงพระพฤติมา  ชื่อวา  ไมถึงฉันทาคติ  
           ภิกษุแสดงส่ิงท่ีพระตถาคตประพฤติมาวา     พระตถาคตประพฤติมา 
ชื่อวา  ไมถึงฉันทาคติ 
           ภิกษุแสดงส่ิงท่ีพระตถาคตไมไดทรงบัญญติัวา  พระตถาคตไมไดทรง 
บัญญัติ  ชื่อวา  ไมถึงฉันทาคติ              
           ภิกษุแสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรงบัญญัติวา     พระตถาคตทรงบัญญัติ 
ชื่อวา  ไมถึงฉันทาคติ 
           ภิกษุแสดงอนาบัติวา  อนาบัติ   ชื่อวา  ไมถึงฉันทาคติ 
           ภิกษุแสดงอาบัติวา  อาบัติ   ชือ่วา  ไมถึงฉันทาคติ 
           ภิกษุแสดงอาบัติเบาวา  อาบัติเบา  ชื่อวา   ไมถึงฉันทาคติ 
           ภิกษุแสดงอาบัติหนักวา   อาบัติหนัก   ชือ่วา  ไมถึงฉันทาคติ 
           ภิกษุแสดงอาบัติมีสวนเหลือวา  อาบัติมีสวนเหลือ ชื่อวา ไมถึงฉันทาคติ 
           ภิกษุแสดงอาบัติไมมีสวนเหลือวา   อาบัติไมมีสวนเหลือ  ชื่อวา  ไมถึง 
ฉันทาคติ 
           ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวา  อาบัติชั่วหยาบ  ชื่อวา  ไมถึงฉันทาคติ 
           ภิกษุแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา อาบัติไมชั่วหยาบ  ชื่อวา  ไมถึงฉันทาคติ 
           อยางนี้   ภิกษุชื่อวา   ไมถึงฉันทาคติ. 
 
                                         ไมถึงโทสาคติ 
           [๑,๑๐๔]   ถามวา  อยางไร  ชื่อวา  ไมถึงโทสาคติ 
           ตอบวา  ภิกษุแสดงอธรรมวา  อธรรม  ชื่อวา  ไมถึงโทสาคติ  
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           ภิกษุแสดงธรรมวา   ธรรม   ชือ่วา   ไมถึงโทสาคติ. . .    
           ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวา  อาบัติชั่วหยาบ  ชื่อวา  ไมถึงโทสาคติ  
           ภิกษุแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา อาบัติไมชั่วหยาบ  ชื่อวา ไมถึงโทสาคติ  
           อยางนี้ชื่อวาภิกษุ  ไมถึงโทสาคติ.       
 
                                        ไมถึงโมหาคติ 
           [๑,๑๐๕]  ถามวา  อยางไร  ชื่อวา  ไมถึงโมหาคติ 
           ตอบวา   ภิกษุแสดงอธรรมวา   อธรรม   ชือ่วา  ไมถึงโมหาคติ 
           ภิกษุแสดงธรรมวา   ธรรม   ชือ่วา   ไมถึงโมหาคติ . . . 
           ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวา  อาบัติชั่วหยาบ  ชื่อวา  ไมถึงโมหาคติ 
           ภิกษุแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา อาบัติไมชั่วหยาบ ชื่อวา ไมถึงโมหาคติ 
           อยางนี้   ภิกษุชื่อวา  ไมถึงโมหาคติ. 
 
                                         ไมถึงภยาคติ 
           [๑,๑๐๖]   ถามวา  อยางไร   ชื่อวา  ไมถึงภยาคติ 
           ตอบวา  ภิกษุแสดงอธรรมวา  อธรรม  ชื่อวา  ไมถึงภยาคติ 
           ภิกษุแสดงธรรมวา   ธรรม   ชือ่วา  ไมถึงภยาคติ. . . 
           ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวาอาบัติชั่วหยาบ   ชื่อวา  ไมถึงภยาคติ 
           ภิกษุแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา  อาบัติไมชั่วหยาบ ชื่อวา ไมถึงภยาคติ 
           อยางนี้  ภิกษุชื่อวา  ไมถึงภยาคติ.  
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                                         นิคมคาถา    
                             [๑,๑๐๗]  ผูใดไมประพฤติลวงธรรม 
                   เพราะชอบ  เพราะชัง  เพราะกลัว  เพราะหลง 
                   ยศของผูนั้นยอมเต็มเปยมเหมือนดวงจันทร 
                   ในวันขางขึ้น  ฉะนั้น. 
 
                                       วาดวยใหเขาใจ 
           [๑,๑๐๘]   ถามวา  อยางไร   ชื่อวา   ใหเขาใจในสถานะควรใหเขาใจ 
           ตอบวา   ภิกษุแสดงอธรรมวาอธรรม   ชื่อวา   ใหเขาใจในสถานะควร 
ใหเขาใจ 
           ภิกษุแสดงธรรมวา  ธรรม   ชื่อวา  ใหเขาใจในสถานะควรใหเขาใจ. . . 
           ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวา  อาบัติชั่วหยาบ ชื่อวา ใหเขาใจในสถานะ 
ควรใหเขาใจ 
           ภิกษุแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา    อาบัติไมชั่วหยาบ  ชื่อวา  ใหเขาใจ 
ในสถานะควรใหเขาใจ 
           อยางนี้   ภิกษุชื่อวา   ใหเขาใจในสถานะควรใหเขาใจ. 
 
                                            วาดวยพินิจ 
           [๑,๑๐๙]  ถามวา  อยางไร  ชื่อวา  ยอมพินิจในสถานะควรพินิจ 
           ตอบวา  ภิกษุแสดงอธรรมวา   อธรรม  ชื่อวา   ยอมพินจิในสถานะ 
ควรพินิจ  
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           ภิกษุแสดงธรรมวา  ธรรม  ชื่อวา   ยอมพินจิในสถานะควรพินิจ. . .    
           ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวา    อาบัติชั่วหยาบ   ชื่อวา    ยอมพินิจใน  
สถานะควรพินิจ                                     
           ภิกษุแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา   อาบัติไมชั่วหยาบ  ชื่อวา   ยอมพินิจ 
ในสถานะควรพินิจ 
           อยางนี้  ภิกษุชื่อวา  ยอมพินิจในสถานะควรพินิจ. 
 
                                         วาดวยเพงเล็ง  
           [๑,๑๑๐]   ถามวา  อยางไร  ชือ่วา  ยอมเพงเล็งในสถานะควรเพงเล็ง 
           ตอบวา  ภิกษุแสดงอธรรมวา  อธรรม  ชื่อวา  ยอมเพงเล็งในสถานะ 
ควรเพงเล็ง  
           ภิกษุแสดงธรรมวา  ธรรม  ชื่อวา  ยอมเพงเล็งในสถานะควรเพงเล็ง. . . 
           ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวา    อาบัติชั่วหยาบ   ชื่อวา   ยอมเพงเล็งใน 
สถานะควรเพงเล็ง                                                                               
           ภิกษุแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา  อาบัติไมชั่วหยาบ  ชื่อวา ยอมเพงเล็ง 
ในสถานะควรเพงเล็ง 
           อยางนี้   ภิกษุชื่อวา   ยอมเพงเล็งในสถานะควรเพงเล็ง. 
 
                                        วาดวยความเลื่อมใส  
           [๑,๑๑๑]   ถามวา  อยางไร   ชือ่วา   เลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใส 
           ตอบวา  ภิกษุแสดงอธรรมวา  อธรรม ชื่อวา  ยอมเลื่อมใสในสถานะ 
ควรเลื่อมใส  
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           ภิกษุแสดงธรรมวา ธรรม ชื่อวา ยอมเลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใส. . .   
           ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวา   อาบัติชั่วหยาบ  ชื่อวา   ยอมเลื่อมใสใน 
สถานะควรเลื่อมใส 
           ภิกษุแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา  อาบัติไมชั่วหยาบ  ชื่อวา  ยอมเลื่อมใส 
ในสถานะควรเลื่อมใส 
           อยางนี้   ภิกษุชื่อวา  ยอมเลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใส. 
 
                             วาดวยดูหมิ่นพรรคพวกอ่ืน 
           [๑,๑๑๒]   ถามวา   อยางไร    ชื่อวา    ยอมดูหม่ินพรรคพวกอ่ืนดวย 
เขาใจวา   เราไดพรรคพวกแลว 
           ตอบวา  ภิกษุบางรูปในพระธรรนวินัยนี้    เปนผูไดพรรคพวก    ได 
บริวาร  มีพรรคพวก  มีญาติ  คิดวา  ผูนี้ไมไดพรรคพวก  ไมไดบริวาร  ไม 
มีพรรคพวก    ไมมีญาติ    จึงดูหม่ินภิกษุนั้น      ยอมแสดงอธรรมวา    ธรรม 
แสดงธรรมวา   อธรรม. . . แสดงอาบัติชั่วหยาบวา   อาบัติไมชั่วหยาบ    แสดง 
อาบัติไมชั่วหยาบวา  อาบัติชั่วหยาบ 
           อยางนี้  ภิกษุชื่อวา  ดูหม่ินพรรคพวกอ่ืน  ดวยเขาใจวา   เราไดพรรค 
พวกแลว. 
 
                             วาดวยดูหมิ่นภิกษมุีสุตะนอย 
           [๑,๑๑๓]  ถามวา  อยางไร  ชื่อวา  ดูหม่ินทานผูมีสุตะนอยดวยเขาใจ 
วา   เรามีสุตะมาก            
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           ตอบวา  ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้   เปนผูมีสุตะมาก  ทรงจําสุตะ   
สั่งสมสุตะ  ดูหม่ินภิกษุนั้นวา  ทานผูนี้มีสุตะนอย  มีอาคมนอย  ทรงจําไวได 
นอย   ยอมแสดงอธรรมวา    ธรรม   แสดงธรรมวา   อธรรม. . .   แสดงอาบัติ 
ชั่วหยาบวา  อาบัติไมชั่วหยาบ   แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา  อาบัติชั่วหยาบ 
           อยางนี้   ภิกษุชื่อวาดูหม่ิน   ภิกษุมีสุตะนอย   ดวยเขาใจวา   เรามีสุตะ 
มาก.       
                                                                                     
                           วาดวยดูหมิ่นภิกษุผูออนกวา 
           [๑,๑๑๘]  ถามวา  อยางไร  ชื่อวา  ดูหม่ินภิกษุผูออนกวา   ดวยเขา 
ใจวา   เราเปนผูแกกวา 
           ตอบวา  ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้   เปนเถระ  รูราตรีบวชนาน 
ดูหม่ินภิกษุนั้นวา   ทานผูนี้เปนผูออนกวา   ไมมชีื่อเสียง    มสีุตะนอย    ไมรู 
พระนิพพานอันปจจัยอะไรทําไมได  ถอยคําของผูนี้จักทําอะไรไมได  ยอมแสดง 
อธรรมวา   ธรรม   แสดงธรรมวา  อธรรม. . .   แสดงอาบัติชั่วหยาบวา  อาบัติ 
ไมชั่วหยาบ  แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา  อาบัติชั่วหยาบ        
           อยางนี้    ภิกษุชื่อวา   ดูหม่ินภิกษุผูออนกวาดวยเขาใจวา    เราเปนผู 
แกกวา.                                                                                                               
 
                            วาดวยไมพูดเรื่องท่ียังไมมาถึง 
           [๑,๑๑๕]  คําวา  ไมพูดเรื่องที่ยังไมมาถึง  นั้น    คือ   ไมเก็บเอา 
คําพูดที่ไมเขาประเด็น  
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           คําวา  ไมพึงใหเรื่องท่ีมาถึงแลวตกหลน  จากธรรม  จากวินัย   
นั้น   คือ   สงฆประชุมกัน  เพ่ือประโยชนอันใด   ไมพึงยังประโยชนอันนั้นให 
บกพรองจากธรรม   จากวินัย.      
     
                         วาดวยธรรมวินัยสัตถุศาสน 
           [๑,๑๑๖]  คําวา  ดวยธรรมใด  คือดวยเรื่องจริง 
           คําวา  ดวยวินัยใด   คือ   โจทกแลวใหจําเลยใหการ 
           คําวา  ดวยสัตถุศาสนใด  คือ  ดวยญัตติสัมปทา   ดวยอนุสาวน- 
สัมปทา 
 
                      ขอปฏิบัติของภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ 
           พากยวา  อธิกรณนั้นยอมระงับดวยธรรมใด  ดวยวินัยใด  ดวย 
สัตถุศาสนใด  พึงใหอธิกรณนั้นระงับดวยอยางน้ัน  มีใจความวา  อน 
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ  พึงถามโจทกวา  ผูมีอายุ  ขอท่ีทานงดปวารณาแกภิกษุ 
รูปนี้นั้น    ทานงดเพราะเรื่องอะไร  ทานงดเพราะศีลวิบัติ  งดเพราะอาจารวิบัติ 
งดเพราะทิฏฐิวิบัติ   หรือ 
           ถาโจทกตอบอยางนี้วา  งดเพราะศีลวิบัติ   งดเพราะอาจารวิบัติ   หรือ 
วา  งดเพราะทิฏฐิวิบัติ 
           ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ  พึงซักโจทกตอไปวา  ทานรูศีลวิบัติ   อาจาร- 
วิบัติทิฏฐิวิบัติ  หรือ  
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           ถาโจทกตอบอยางนี้วา  ผูมีอายุ   ขาพเจารูศีลวิบัติ   รูอาจารวิบัติ   รู 
ทิฏฐิวิบัติ                              
           ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ  พึงชักโจทกตอไปวา   ผูมีอายุ  ก็ศีลวิบัติเปน 
อยางไร   อาจารวิบัติเปนอยางไร  ทิฏฐิวิบัติเปนอยางไร 
           ถาโจทกตอบอยางนี้วา    ปาราชิก ๔  สังฆาทิเสส ๑๓  นี้เปนศีลวิบัติ 
ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ  ทุพภาสิต นี้เปนอาจารวิบัติ  มิจฉา 
ทิฏฐิ  อันตคาหิกทิฏฐิ  นี้เปนทิฏฐิวิบัติ 
           ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ  พึงซักโจทกตอไปวา   ผูมีอายุ   ขอท่ีทานงด 
ปวารณา  แกภิกษุรูปนี้นั้น    ทานงดเพราะเรื่องที่ไดเห็น งดเพราะเรื่องที่ไดยิน 
ไดฟง   งดเพราะเรื่องที่รังเกียจ   หรือ 
           ถาโจทกตอบอยางนี้วา  งดเพราะเรื่องที่ไดเห็น  งดเพราะเรื่องที่ไดยิน 
ไดฟง   หรือวา   งดเพราะเรื่องที่รังเกียจ 
           ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ   พึงซักโจทกตอไปวา  ผูมีอายุ   ขอท่ีทานงด 
ปวารณา  แกภิกษุรูปนี้   เพราะเรื่องที่ไดเห็นนั้น     ทานเห็นเรื่องอะไร  เห็นวา 
อยางไร  เห็นเมื่อไร  เห็นที่ไหน ทานเห็นภิกษุรูปนี้  ตองอาบัติปาราชิก หรือ 
ทานเห็นภิกษุรูปนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส    ถุลลัจจัย    ปาจิตตีย    ปาฎิเทสนียะ 
ทุกกฏ  ทุพภาสิต  หรือ  อน่ึง  ทานอยูที่ไหน  และภิกษุรูปนี้อยูที่ไหน  ทาน  
ทําอะไรอยู   ภิกษุรูปนี้ทําอะไรอยู 
           ถาโจทกตอบอยางนี้วา  ผูมีอายุ  ขาพเจาไมไดงดปวารณา    แกภิกษุ 
รูปนี้   เพราะเรื่องที่ไดเห็น   ก็แตวา   ขาพเจางดปวารณา   เพราะเรื่องที่ไดยิน 
ไดฟง                                                                    
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           ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ   พึงซักโจทกตอไปวา   ผูมีอายุ   ขอท่ีทานงด   
ปวารณา  แกภิกษุรูปนี้   เพราะเรื่องที่ไดยินไดฟงนั้น   ทานไดยินไดฟงอะไร 
ไดยินไดฟงวาอยางไร  ไดยินไดฟงเมื่อไร  ไดยินไดฟงที่ไหน   ทานไดยินได 
ฟงวา  ภิกษุรูปนี้ตองอาบัติปาราชิก    หรือทานไดยินไดฟงวา   ภิกษุรูปนี้ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสส  ถลุลัจจัย  ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ  ทพุภาสิต หรือ 
ทานไดยินไดฟงตอภิกษุ  หรือ  ไดยินไดฟงตอภิกษุณี  สิกขมานา   สามเณร 
สามเณรี   อุบาสก   อุบาสิกา   พระราชา   ราชมหาอํามาตย  เดียรถีย  สาวกของ 
เดียรถีย  หรอื 
           ถาโจทกตอบอยางนี้วา   ผูมีอายุ   ขาพเจาไมไดงดปวารณา   แกภิกษุ 
รูปนี้    เพราะเรื่องที่ไดยินไดฟง   ก็แตวา    ขาพเจางดปวารณา    เพราะเรื่องที่  
รังเกียจ 
           ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ   พึงซักโจทกตอไปวา  ผูมีอายุ   ขอท่ีทานงด 
ปวารณาแกภิกษุรูปนี้    เพราะเรื่องที่รังเกียจนั้น    ทานรังเกียจอะไร  รังเกียจวา 
อยางไร  รังเกียจเมื่อไร  รังเกียจที่ไหน  ทานรังเกียจวา   ภิกษุรูปนี้ตองอาบัติ 
ปาราชิก   หรือ   ทานรังเกียจวา    ภิกษุรูปนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส    ถุลลัจจัย 
ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ  ทุพภาสิต หรือ ทานไดยินไดฟงตอภิกษุแลว 
รังเกียจ    หรอืทานไดยินไดฟงตอภิกษุณี    สิกขมานา    สามเณร    สามเณรี 
อุบาสก   อุบาสิกา   พระราชา   ราชมหาอํามาตย    เดียรถีย   สาวกของเดียรถีย 
จึงรังเกียจ   หรือ.                                    
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                                  เปรยีบเทียบอธิกรณ 
                             [๑,๑๑๗]  เรื่องท่ีเหน็สมดวยเรื่องท่ี 
                   เห็น    เรื่องท่ีเห็นเทียบกันไดกับเรื่องท่ีเห็น   
                   แกบุคคลน้ันไมยอมรบั  เพราะอาศัยการเห็น 
                   บุคคลนั้นถูกรังเกียจโดยไมมมีูล    พึงปรับ 
                   อาบัติตามปฏิญญา  พึงทําปวารณากับบุคคล  
                   นั้น 
                             เรื่องท่ีไดยินไดฟงสมดวยเรื่องท่ีได 
                   ยินไดฟง  เรื่องท่ีไดยินไดฟงเทียบกันไดกับ 
                   เรื่องท่ีไดยินไดฟง   แตบุคคลน้ันไมยอมรับ 
                   เพราะอาศัยการไดยินไดฟง    บุคคลนัน้ถูก 
                   รังเกียจโดยไมมมีูล      พึงปรับอาบัติตาม 
                   ปฏิญญา  พึงทําปวารณาบุคคลนั้น   เรื่อง 
                   ที่ไดทราบสมดวยเรื่องท่ีไดทราบ 
                             เรื่องท่ีไดทราบเทียบกันไดกับเรือ่งท่ี 
                   ไดทราบ  แตบุคคลนั้นไมยอมรับ  เพราะ 
                   อาศัยการไดทราบ บุคคลนั้นถูกรังเกียจโดย 
                   ไมมีมูล  พึงปรับอาบัติตามปฏิญญา  พึงทํา 
                   ปวารณากับบุคคลนั้นเถิด.  
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                                  จําแนกการเห็น   
           [๑,๑๑๘]  คําวา  ทานเห็นอะไร  นั้น   ถามถึงอะไร 
           คําวา  ทานเห็นวาอยางไร  นั้น   ถามถึงอะไร 
           คําวา  ทานเห็นเมือ่ไร  นั้น   ถามถึงอะไร 
           คําวา  ทานเห็นที่ไหน  นั้น    ถามถึงอะไร. 
           [๑,๑๑๙]  คําวา  ทานเห็นอะไร   นั้น   ถามถึงวัตถุ   ถามถึงวิบัติ 
ถามถึงอาบัติ   ถามถึงอัธยาจาร 
           ขอวา   ถามถึงวัตถุ   นั้น     คือ   ถามถึงวัตถปุาราชิก ๘  ถามถึงวัตถุ 
สังฆาทิเสส ๒๓  ถามถึงวัตถุอนิยต  ๒  ถามถึงวัตถุนิสัคคิยะ  ๔๒  ถามถึงวัตถุ 
ปาจิตตีย  ๑๘๘  ถามถึงวัตถุปาฏิเทสนียะ ๑๒  ถามถึงวัตถุทุกกฏทั้งหลาย  ถาม 
ถึงวัตถุทุพภาสิตท้ังหลาย 
           ขอวา  ถามถึงวิบัติ  นั้น  คือ  ถามถึงศีลวิบัติ   ถามถึงอาจารวิบัติ  
ถามถึงทิฏฐิวิบัติ  ถามถึงอาชีววิบัติ 
           ขอวา   ถามถึงอาบติั   นั้น   คือ    ถามถึงอาบัติปาราชิก  ถามถึงอาบัติ 
สังฆาทิเสส  ถามถึงอาบัติถุลลัจจัย  ถามถึงอาบัติปาจิตตีย    ถามถึงอาบัติปาฏิ- 
เทสนียะ  ถามถึงอาบัติทุกกฏ  ถามถึงอาบัติทุพภาสิต 
           ขอวา  ถามถึงอัธยาจาร  นั้น  คือ  ถามถึงการรวมกันเปนคู ๆ. 
           [๑,๑๒๐]  คําวา  ทานเห็นวาอยางไร นั้น  ไดแกถามถึงเพศ  ถาม 
ถึงอิริยาบถ  ถานถึงอาการ   ถามถึงประการอันแปลก 
           ขอวา  ถามถึงเพศ   นั้น  หมายถึงวา สูงหรือตํ่า  ดําหรือขาว 
           ขอวา  ถามถึงอิริยาบถ  นั้น  หมายถึงวา  เดินหรือยืน  นั่งหรือนอน  
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           ขอวา  ถามถึงอาการ   นั้น  หมายถึงเพศคฤหัสถ  เพศเดียรถียหรือ   
เพศบรรพชติ 
           ขอวา  ถามถึงประการอันแปลก  นั้น  หมายถึงเดินไปหรือยืนอยู 
นั่งหรือนอน. 
           [๑,๑๒๑]  คําวา  ทานเห็นเมื่อไร  นั้น  คือ   ถามถึงกาล  ถามถึง 
สมัย  ถามถึงวัน  ถามถึงฤดู 
           ขอวา   ถามถึงกาล   นั้น   หมายถึงเวลาเชา    เวลาเที่ยง    หรือเวลา 
เย็น 
           ขอวา  ถามถึงสมัย   นั้น    หมายถึงสมัยเชา   สมัยเท่ียง   หรือสมัย 
เย็น                                                                                                          
           ขอวา  ถามถึงวัน     นั้น     หมายถึงกอนอาหาร    หรือหลังอาหาร 
กลางคืนหรือกลางวัน    ขางแรมหรือขางข้ึน 
           ขอวา  ถามถึงฤดู  นั้น  หมายถงึฤดูหนาว  ฤดูรอน  หรือฤดูฝน. 
           [๑,๑๒๒]  คําวา  ทานเห็นที่ไหน  นั้น   คือ  ถามถึงสถานท่ี ถาม 
ถึงพ้ืนที่  ถามถึงโอกาส  ถามถึงประเทศ 
           ขอวา  ถามถึงสถานท่ี   นั้น   หมายถึงพ้ืนที่หรือแผนดิน   ธรณี 
หรือทางเดิน 
           ขอวา  ถามถึงพ้ืนที่   นั้น      หมายถึงแผนดินหรือภูเขา    หินหรือ 
ปราสาท 
           ขอวา  ถามถึงโอกาส  นั้น  หมายถึงในโอกาสดานตะวันออก  หรือ 
โอกาสดานตะวันตก  โอกาสดานเหนือ  หรือโอกาสดานใต  
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           ขอวา  ถามถึงประเทศ   นั้น    หมายถึงในประเทศดานตะวันออก   
หรือ  ประเทศดานตะวันตก  ในประเทศดานเหนือ  หรือประเทศดานใต. 
                                        มหาสงคราม  จบ 
 
                                       หัวขอประจาํเรื่อง 
                             [๑,๑๒๓]  วัตถุ  นทิาน  อาการ  คําตน 
                   คําหลัง  สิ่งท่ีทําแลว  สิ่งท่ียังไมไดทํา  กรรม              
                   อธิกรณ  และสมถะ  และลําเอียง  เพราะชอบ 
                   เพราะชัง  เพราะหลง  และเพราะกลัว  ให 
                   เขาใจและพินจิ  เพงเล็ง  เลื่อมใส  มีพรรค- 
                   พวก  มีสุตะ  แกกวา  เรื่องท่ียังไมมาถึง 
                   เรื่องท่ีมาถึงแลว  โดยธรรม  โดยวินัย  และ 
                   แมโดยสัตถุศาสน  ชื่อวา  มหาสงคราม  แล. 
                                    หวัขอประจําเรื่อง  จบ 
 
                                     มหาสังคาม  วณัณา 
           วินิจฉัยในมหาสังคาม  พึงทราบดังน้ี:- 
           หลายบทวา  วตฺถุโต  วา  วตฺถุ  สงฺกมติ  มีความวา  โจทก- 
กลาววา  วัตถุแหงปฐมปาราชิก   อันขาพเจาไดเห็นแลว   หรือวาวัตถุแหงปฐม  
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ปาราชิก   อันขาพเจาไดฟงแลว    เมื่อถูกถาม    คือ    ถกูคาดค้ันเขาอีก    กลับ    
กลาววา   วัตถุแหงปฐมปาราชิก   ขาพเจาไมไดเห็น   ไมไดยิน   วัตถุแหงทุติย- 
ปาราชิก   อันขาพเจาไดเห็นแลว   หรอืวา   วัตถุแหงทุติยปาราชิก   อันขาพเจา 
ไดยินแลว.   พึงทราบการยายวัตถุที่เหลือ   การยายวิบัติจากวิบัติ   และการยาย 
อาบัติจากอาบัติ   โดยนัยนี้แล. 
           ฝายภิกษุใดกลาววา   ขาพเจาหาไดเห็นไม   หาไดยินไมดั่งนี้แลว  ภาย 
หลังกลาววา   ขอน้ัน   แมขาพเจาก็ไดเห็น   หรือวา   ขอน้ัน    แมขาพเจาก็ได 
ยิน   กลาววา   ขาพเจาไดเห็น   หรือวาขาพเจาไดยิน   ดังน้ีแลว   ภายหลังกลับ 
กลาววา  ขาพเจาหาไดเห็นไม   หาไดยินไม  ภิกษนุั้น    พึงทราบวา   ปฏิเสธ 
แลวกลับปฏญิญา  ปฏิญญาแลวกลับปฏิเสธ.   ภิกษุนี้แล   ชื่อวาสับเรื่องอ่ืนดวย 
เรื่องอ่ืน.                                               
           สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท  ดวยอํานาจสีมีสีเขียวเปนตน  และความเปนผูไมมี 
โรค   ทานกลาววา   วณฺโณ   อรณฺโณ.   สัญจริตสิกขาบท   ทานกลาววา 
วณฺณมนุปฺปาทน     (ยังการขอใหเกิดตามข้ึน)      ๓  สิกขาบทมีกายสังสัคค 
สิกขาบทเปนตน    ทานกลาวตามรูปเดิมนั่นเอง.   ๕ สิกขาบทน้ี    พึงทราบวา 
เปนบุพภาค  คือ  บุพประโยคของเมถุนธรรม  ดายประการฉะนี้. 
           อปโลกนกรรม ๔ นั้น    ไดแก    กรรมเปนวรรค* โดยธรรมเปนตน. 
แมในกรรมที่เหลือ   ก็นยันี้แล.         
           หมวด ๔ สี่หมวด  จงรวมเปน  ๑๖ ดวยประการฉะน้ี. 
           หลายบทวา  พหุชนอหิตาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  มีความวา  จริง 
อยู   เมื่ออธิกรณอันพระวินัยธร  วินิจฉัยดวยฉันทาคติอยางนั้น   สงฆในวัดนั้น 
*   ตามฉบับในลาน  เปน  วคฺคาทีนิ.  
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ยอมแตกกันเปน ๒ ฝาย.   แมภิกษุณีทั้งหลายผูอาศัยโอวาทเปนอยู   ก็ยอมเปน    
๒ ฝาย.  พวกอุบาสกก็ดี  อุบาสิกาก็ดี  เด็กชายก็ดี  เด็กหญิงก็ดียอมเปน ๒ ฝาย 
แมเหลาอารักขเทวดาของชนเหลาน้ัน     ก็ยอมแตกกันเปน ๒ ฝายเหมือนกัน. 
ตอแตนั้นเทวดาทั้งหลาย  นับภุมมเทวดาเปนตน    จนถึงอกนิฏฐพรหม   ยอม 
แยกเปน ๒ ฝายดวย. 
           ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา     ภิกษุผูลําเอียงดวยฉันทาคติเปนตน 
ยอมเปนผูปฏิบัติเพ่ือไมเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก    ฯลฯ   เปนผูปฏิบัติ    เพ่ือ 
ไมเปนประโยชน   เพ่ือไมเกื้อกูล   เพ่ือทุกข   แกชนเปนอันมาก  ทั้งเทวดาและ 
มนุษยทั้งหลาย.          
           บทวา  วิสมนิสฺสิโต    ไดแก    ผูอาศัยกายกรรมเปนตน    ซึ่งไม 
เรียบรอย.                         
           บทวา  คหณนิสฺสิโต  ไดแก  ผูอาศัยความถือ กลาวคือ มิจฉาทิฏฐิ 
และอันตคาหิกทิฏฐิ.      
           บทวา  พลวนิสฺสิโต  ไดแก   ผูอาศัยภิกษุผูมีชื่อเสียง   ซึ่งมีกําลัง. 
           สองบทวา  ตสฺส   อวชานนฺโต   ไดแก  ดูหมิ่นถอยคําของภิกษุนั้น. 
อีกอยางหนึ่ง  บทวา   ตสฺส  นั้น  เปนฉัฏฐีวิภัตติ    ใชในอรรถแหงทุติยาวิ- 
ภัตติ.  อธิบายวา  ดูหม่ินภิกษุนั้น. 
           สองบทวา  ย  อตฺถาย  มีความวา  เพ่ือประโยชนใด. 
           สองบทวา  ต  อตฺถ  มีความวา  ประโยชนนั้น. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น.  ฉะน้ีแล. 
                                มหาสังคาม  วัณณนา  จบ  
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                                              กฐินเภท   
                          วาดวยกฐินไมเปนอันกรานเปนตน 
           [๑,๑๒๔]  กฐินใครไมไดกราน   กฐินใครไดกราน   กฐินไมเปนอัน 
กราน  ดวยอาการอยางไร   กฐินเปนอันกรานดวยอาการอยางไร. 
 
                                     กฐินไมเปนอันกราน 
           [๑,๑๒๕]  คําวา    กฐินใครไมไดกราน    นัน้     ความวา   กฐิน 
บุคคล ๒ พวก  คือ   ภิกษุผูไมไดกราน  ๑   ภิกษุผูไมอนุโมทนา ๑   ไมเปน 
อันกราน  กฐิน  บุคคล ๒ พวกน้ี   ไมเปนอันกราน. 
 
                                     กฐินเปนอันกราน 
           [๑,๑๒๖]  คําวา  กฐินใครไดกราน  นั้น  ความวา  กฐิน   บุคคล 
๒ พวกน้ี    คือ   ภิกษุผูกราน ๑   ภิกษุผูอนุโมทนา ๑   เปนอันกราน   กฐิน 
บุคคล ๒ พวกน้ี   เปนอันกราน. 
 
                                 เหตุที่กฐินไมเปนอันกราน 
           [๑,๑๒๗]  คําวา  กฐินไมเปนอันกรานดวยอาการอยางไร  นั้น 
คือ  กฐินไมเปนอันกรานดวยอาการ ๒๔ คือ:-  
           ๑.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงขีดรอย 
           ๒.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงซักผา  
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           ๓.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงกะผา   
           ๔.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงตัดผา 
           ๕.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงเนาผา 
           ๖.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงเย็บดน 
           ๗.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงทําลูกดุม 
           ๘.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงทํารังดุมใหมั่น 
           ๙.  กฐินไมเปนอันกราน   ดวยอาการเพียงประกอบผาอนุวาต 
         ๑๐.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงประกอบผาอนุวาตดานหนา 
         ๑๑.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงดามผา 
         ๑๒.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงยอมเปนสีหมน 
         ๑๓.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการเพียงผาท่ีทํานิมิตไดมา 
         ๑๔.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยผาท่ีพูดเลียบเคียงไดมา 
         ๑๕.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยผาท่ียืมเขามา 
         ๑๖.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยผาท่ีเก็บไวคางคืน 
         ๑๗.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยผาท่ีเปนนิสสัคคิยะ 
         ๑๘.  กฐินไมเปนอันกราน  ดวยผาท่ีมิไดทํากัปปะพินทุ 
         ๑๙.  กฐินไมเปนอันกราน    เวนผาสังฆาฏิ 
         ๒๐. กฐินไมเปนอันกราน    เวนผาอุตราสงค                                
         ๒๑.  กฐินไมเปนอันกราน   เวนผาอันตรวาสก 
         ๒๒.  กฐินไมเปนอันกราน  เวนจีวรมีขันธ ๕   หรือเกินกวา ๕   ซึ่ง 
ตัดดีแลว  ทําใหมีมณฑล   เสร็จในวันนั้น  
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           ๒๓.  กฐินไมเปนอันกราน  นอกจากบุคคลกราน    
           ๒๔.  กฐินไมเปนอันกรานโดยชอบ  ถาภิกษุผูอยูนอกสีมา  อนุโมทนา 
กฐินนั้น 
           กฐินไมเปนอันกราน  แมดวยอาการอยางนี้. 
 
                             อธิบายเหตุที่ไมไดกรานบางขอ 
           [๑,๑๒๘]  ทีช่ื่อวา   ทํานิมิต  คือ   ภิกษุทํานิมิตวา   เราจักกราน 
กฐินดวยผืนผาน้ี 
           ที่ชื่อวา  พูดเลียบเคียง   คือ  ภิกษุพูดเลียบเคียงดวยคิดวา    จักยัง 
ผากฐินใหเกิดดวยการพูดเลียบเคียงน้ี                     
           ผาท่ีทายกไมไดหยิบยกใหเรียกวาผายืมเขามา 
           ที่ชื่อวา  ผาเก็บไวคางคืน  มี ๒ อยาง  คือ  ผาทําคางคืน ๑   ผา 
เก็บไวคางคืน ๑ 
           ที่ชื่อวา  ผาเปนนิสสัคคิยะ  คือ  ภิกษุกําลังทําอยู   อรุณข้ึนมา 
           กฐินไมเปนอันกราน  ดวยอาการ ๔  อยางนี้. 
 
                                     เหตุที่กฐินเปนอันกราน 
           [๑,๑๒๙]  คําวา   กฐินอันเปนกราน    ดวยอาการเทาไร   นั้น 
ความวา  กฐินยอมเปนอันกรานดวยอาการ ๑๗ อยาง  ดังตอไปนี้ 
           ๑.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาไหม 
           ๒.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาเทียมใหม  
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           ๓.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาเกา    
           ๔.  กฐินเปนอันกราน   ดวยผาบังสุกุล 
           ๕.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาตกตามราน 
           ๖.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาท่ีไมไดทํานิมิตไดมา 
           ๗.  กฐินเปนอันกราน   ดวยผาท่ีไมไดพูดเลียบเคียงไดมา 
           ๘.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาท่ีไมไดยืนเขามา 
           ๙.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาท่ีมิไดเก็บไวคางคืน 
         ๑๐.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาท่ีมิไดเปนนิสสัคคิติยะ 
         ๑๑.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาทํากัปปะพินทุแลว 
         ๑๒.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาสังฆาฏิ 
         ๑๓.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาอุตราสงค 
         ๑๔.  กฐินเปนอันกราน  ดวยผาอันตรวาสก 
         ๑๕.  กฐินเปนอันกราน  ดวยจีวรมีขันธ ๕  หรือเกินกวา ซึ่งตัดดีแลว 
ทําใหมีมณฑล  เสร็จในวันนั้น 
         ๑๖.  กฐินเปนอันกราน  เพราะบุคคลกราน 
         ๑๗.  กฐินเปนอันกรานโดยชอบ    ถาภิกษุผูอยูในสีมา    อนุโมทนา 
กฐินนั้น 
         กฐินเปนอันกราน    แมดวยอาการอยางนี้     กฐินเปนอันกราน   ดวย 
อาการ  ๑๗  อยางนี้.  
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                               ธรรมที่เกิดพรอมกัน   

           [๑,๑๓๐]  ถามวา    ธรรมเทาไร  ยอมเกิดพรอมกับการกรานกฐิน 
           ตอบวา   ธรรม  ๑๕  อยาง    ยอมเกิดพรอมกับการกรานกฐิน    คือ 
มาติกา ๘  ปลิโพธ  ๒  อานิสงส  ๕  ธรรม  ๑๕  อยางนี้    ยอมเกิดพรอมกับ 
การกรานกฐิน. 
 
                         ธรรมที่เปนปจจัยแหงประโยคเปนตน 
           [๑,๑๓๑]  ประโยค  มีธรรมเทาไรเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย   เปน 
ปจจัยโดยสมันนตรปจจัย  เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย   เปนปจจัยโดยอุปนิสสย- 
ปจจัย  เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย  เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย   เปนปจจัย 
โดยสหชาตปจจัย 
           บุพกรณ. . . 
           การถอนผา . . . 
           การอธิษฐานผา . . .    
           การกราน. . .  
           มาติกา   และปลิโพธ. . . 
           วัตถุ    มีธรรมเทาไรเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย    เปนปจจัยโดย 
สมนันตรปจจัย     เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย     เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย 
เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย     เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย     เปนปจจัยโดย 
สหชาตปจจัย.                  
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                                     บพุกรณเปนปจจัย   
           [๑,๑๓๒]  ประโยค    มีบุพกรณเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย    เปน 
ปจจัยโดยสมนันตรปจจัย  เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย  เปนปจจัยโดยอุปนิสสย- 
ปจจัย  บุพกรณ   มีประโยคเปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย   ประโยค  มีบุพกรณ 
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย   ธรรม  ๑๕  อยาง   เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย. 
 
                                    การถอนผาเปนปจจัย 
           [๑,๑๓๓]  บุพกรณ   มกีารถอนผาเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย  เปน 
ปจจัยโดยสมนันตรปจจัย   เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย   เปนปจจัยโดยอุปนิสสย- 
ปจจัย  การถอนผา   มีบุพกรณเปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย   บพุกรณ   มีการ 
ถอนผาเปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย  ธรรม ๑๕ อยาง   เปนปจจัยโดยสหชาต 
ปจจัย. 
 
                                   การอธิษฐานผาเปนปจจัย 
           [๑,๑๓๔]   การถอนผา   มีการอธิษฐานผาเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย 
เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจัย    เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย    เปนปจจัยโดย 
อุปนิสสยปจจัย  การอธิษฐานผา  มีการถอนเปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย  การ 
ถอนผา  มีการอธิษฐานเปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย   ธรรม  ๑๕  อยาง  เปน 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย. 
 
                                         การกรานเปนปจจัย 
           [๑,๑๓๕]  การอธิษฐานผา     มีการกรานเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย 
เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจัย    เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย    เปนปจจัยโดย  
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อุปนิสสยปจจัย    การกรานมีการอธิษฐานเปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย    การ   
อธิษฐานผา   มีการกรานเปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย  ธรรม ๑๕ อยาง  เปน 
ปจจัยโดยสหชาตปจจัย.  
 

                               มาติกาและปลิโพธเปนปจจัย 
           [๑,๑๓๖]   การกราน   มีมาติกาและปลิโพธเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย 
เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจัย   เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย   เปนปจจัยโดยอุป- 
นิสสยปจจัย    มาติกาและปลิโพธ    มีการกราน    เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย 
การกราน    มีมาติกาและปลิโพธ    เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย   ธรรม  ๑๕ 
อยาง   เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย.            
 

                           ความหวังและหมดหวังเปนปจจยั 
           [๑,๑๓๗]   วัตถุ  มีความหวังและหมดหวังเปนปจจัย โดยอนันตรปจจัย 
เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจัย     เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย     เปนปจจัยโดย 
อุปนิสสยปจจัย      ความหวังและหมดหวัง     มีวัตถุเปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย 
วัตถุมีความหวังและหมดหวัง   เปนปจจัยโดยปจฉาชาติปจจัย  ธรรม  ๑๕  อยาง 
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย.                                          
 

                             นิทานเปนตนแหงบุพกรณเปนตน  

           [๑,๑๓๘]  ถามวา  บุพกรณ   มีอะไรเปนนิทาน   มีอะไรเปนสมุทัย 
มีอะไรเปนชาติ   มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน  
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           การถอนผา   มีอะไรเปนนิทาน    มีอะไรเปนสมุทัย   มีอะไรเปนชาติ   
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           การอธิษฐานผา  มีอะไรเปนนิทาน มีอะไรเปนสมุทัย  มอีะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน   มีอะไรเปนองค   มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           การกราน   มีอะไรเปนนิทาน    มีอะไรเปนสมุทัย    มีอะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           มาติกาและปลิโพธ   มีอะไรเปนนิทาน    มอีะไรเปนสมุทัย    มีอะไร 
เปนชาติ  มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ความหวังและหมดหวัง  มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไร 
เปนชาติ  มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ตอบวา   บุพกรณ   มีประโยคเปนนิทาน   มีประโยคเปนสมุทัย   ม ี
ประโยคเปนชาติ   มีประโยคเปนแดนเกิดกอน   มปีระโยคเปนองค   มีประโยค 
เปนสมุฏฐาน 
           การถอนผา    มีบพุกรณเปนนิทาน    มีบุพกรณเปนสมุทัย    ม ี
บุพกรณเปนชาติ  มีบุพกรณเปนแดนเกิดกอน  มีบพุกรณเปนองค  มีบุพกรณ 
เปนสมุฏฐาน                                                                            
           การอธิษฐานผา  มีการถอนเปนนิทาน  มีการถอนเปนสมุทัย   มีการ 
ถอนเปนชาติ   มีการถอนเปนแดนเกิดกอน   มีการถอนเปนองค   มีการถอน 
เปนสมุฏฐาน 
           การกราน  มีการอธิษฐานเปนนิทาน  มีการอธิษฐานเปนสมุทัย มีการ 
อธิษฐานเปนชาติ    มีการอธิษฐานเปนแดนเกิดกอน   มกีารอธิฐานเปนองค 
มีการอธิษฐานเปนสมุฏฐาน  
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           มาติกาและปลิโพธ  มีการกรานเปนนิทาน  มีการกรานเปนสมุทัย  ม ี   
การกรานเปนชาติ   มีการกรานเปนแดนเกิดกอน   มีการกรานเปนองค   มีการ 
กรานเปนสมุฏฐาน 
           ความหวังและหมดหวัง   มีวัตถุเปนนิทาน   มีวัตถุเปนสมุทัย  มีวัตถ ุ
เปนชาติ  มีวัตถุเปนแดนเกิดกอน  มีวัตถุเปนองค  มีวัตถุเปนสมุฏฐาน 
           ถ.   ประโยค  มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย   มอีะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           บุพกรณ. . . 
           การถอนผา . . . 
           การอธิษฐานผา. . . 
           การกราน. . .                  
           มาติกาและปลิโพธ . . . 
           วัตถุ. . . 
           ความหวังและหมดหวัง  มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไร 
เปนชาติ  มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ต.  ประโยค  มีเหตุเปนนิทาน  มีเหตุเปนสมุทัย   มีเหตุเปนชาติ  ม ี
เหตุเปนแดนเกิดกอน  มีเหตุเปนองค  มีเหตุเปนสมุฏฐาน 
           บุพกรณ. . . 
         การถอนผา. . . 
         การอธิษฐานผา. . . 
         การกราน. . .                           
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           มาติกาและปลิโพธ. . .      
           วัตถุ. . . 
           ความหวังและหมดหวัง    มีเหตุเปนนิทาน   มีเหตุเปนสมุทัย    มีเหตุ 
เปนชาติ  มีเหตุเปนแดนเกิดกอน  มีเหตุเปนองค   มีเหตุเปนสมุฏฐาน 
           ถ.  ประโยค  มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย   มอีะไรเปนชาติ 
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน   มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           บุพกรณ. . .                                   
           การถอนผา. . . 
           การอธิษฐานผา. . . 
           การกราน. . .            
           มาติกาและปลิโพธ. . . 
           วัตถุ. . . 
           ความหวังและหมดหวัง  มีอะไรเปนนิทาน  มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไร 
เปนชาติ  มีอะไรเปนแดนเกิดกอน  มีอะไรเปนองค  มีอะไรเปนสมุฏฐาน 
           ต.  ประโยค  มีปจจัยเปนนิทาน  มีปจจัยเปนสมุทัย  มีปจจัยเปนชาติ 
มีปจจัยเปนแดนเกิดกอน  มีปจจัยเปนองค  มีปจจัยเปนสมุฏฐาน 
           บุพกรณ. . . 
           การถอนผา. . . 
           การอธิษฐานผา. . . 
           การกราน. . . 
           มาติกาและปลิโพธ. . . 
           วัตถุ. . .  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 736 

           ความหวังและหมดหวัง  มีปจจัยเปนนิทาน  มีปจจัยเปนสมุทัย  มีปจจัย    
เปนชาติ  มีปจจัยเปนแดนเกิดกอน  มปีจจัยเปนองค  มีปจจัยเปนสมุฏฐาน. 
 
                                          สงเคราะหธรรม 
           [๑,๑๓๙]   ถามวา   บุพกรณ   สงเคราะหดวยธรรมเทาไร 
           ตอบวา   บุพกรณ   สงเคราะหดวยธรรม ๗  อยาง  คือ  ซักผา  ๑ 
กะผา ๑  ตัดผา  ๑  เนาผา  ๑   เย็บผา  ๑   ยอมผา  ๑  ทํากัปปะพินทุ  ๑  บุพกรณ 
สงเคราะหดวยธรรม ๗ นี้ 
           ถ.   การถอนผา   สงเคราะหดวยธรรมเทาไร                                   
           ต.   การถอนผา   สงเคราะหดวยธรรม ๓ อยาง  คือ  ผาสังฆาฏิ  ๑  ผา 
อุตราสงค  ๑  ผาอันตรวาสก ๑ 
           ถ.   การอธิษฐานผา   สงเคราะหดวยธรรมเทาไร 
           ต.  การอธิษฐานผา   สงเคราะหดวยธรรม ๓ อยาง  คือ ผาสังฆาฏิ  ๑ 
ผาอุตราสงค ๑  ผาอันตรวาสก ๑ 
           ถ.   การกราน   สงเคราะหดวยธรรมเทาไร 
           ต.   การกราน   สงเคราะหดวยธรรมอยางเดียว   คือ   เปลงวาจา. 
 
                                    มลูเหตุแหงกฐนิเปนตน 
           [๑,๑๔๐]  ถามวา  กฐินมีมูลเทาไร  มีวัตถุเทาไร  มีภูมิเทาไร       
           ตอบวา  กฐิน  มีมลูอยางเดียว คือ  สงฆ มีวัตถุ  ๓  คือ  ผาสังฆาฏิ  ๑ 
ผาอุตราสงค ๑   ผาอันตรวาสก ๑  มีภูมิ  ๖  คือ    ผาทําดวยเปลือกไม  ๑  ผา  
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ทําดวยฝาย  ๑  ผาทําดวยไหม ๑  ผาทําดวยขนสัตว  ๑  ผาทําดวยปาน ๑  ผาทํา   
ดวยสัมภาระเจือกัน  ๑. 
 

                          เบื้องตนแหงกฐินเปนตน 
           [๑,๑๔๑]  ถามวา  กฐิน  มีอะไรเปนเบื้องตน   มีอะไรเปนทามกลาง 
มีอะไรเปนที่สุด 
           ตอบวา  กฐิน   มบีุพกรณเปนเบื้องตน    มกีารทําเปนทามกลาง   ม ี
การกรานเปนที่สุด. 
 
                                 องคของภิกษุผู  กรานกฐิน 
           [๑,๑๔๒]  ถามวา   ภิกษุประกอบดวยองคเทาไร   ไมควรกรานกฐิน 
ภิกษุประกอบดวยองคเทาไร  ควรกรานกฐิน 
           ตอบวา   ภิกษุประกอบดวยองค  ๘  ไมควรกรานกฐิน   ภิกษุประกอบ 
ดวยองค ๘ ควรกรานกฐิน                                                
           ถ.  ภิกษุประกอบดวยองค  ๘  เปนไฉน  ไมควรกรานกฐิน 
           ต.  ภิกษุไมรูบุพกรณ ๑  ไมรูการถอนผา   ๑  ไมรูการอธิษฐานผา  ๑ 
ไมรูการกราน ๑   ไมรูมาติกา ๑  ไมรูปลิโพธ ๑   ไมรูการเคาะกฐิน  ๑   ไมรู 
อานิสงส ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค  ๘  นี ้  ไมควรกรานกฐิน 
           ถ.  ภิกษุประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน  ควรกรานกฐิน 
           ต.  ภิกษุรูบุพกรณ  ๑  รูการถอนผา ๑  รูการอธิษฐานผา ๑   รูการ 
กราน  ๑  รูมาติกา ๑  รูปลิโพธ ๑  รูการเดาะกฐิน  ๑  รูอานิสงส ๑ 
           ภิกษุประกอบดวยองค  ๘ นี้   ควรกรานกฐิน.  
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                                        การกรานกฐนิ    
           [๑,๑๔๓]  ถามวา  บุคคลพวกไหนกรานกฐินไมข้ึน  บุคคลพวกไหน 
กรานกฐินข้ึน 
           ตอบวา บุคคล ๓ พวกกรานกฐินไมข้ึน บุคคล ๓ พวกกรานกฐินข้ึน 
           ถ.  บคุคล ๓ พวกเหลาไหน  กรานกฐินไมข้ึน 
           ต.  บคุคลอยูนอกสีมาอนุโมทนา ๑    เมื่ออนุโมทนาไมเปลงวาจา  ๑ 
เมื่อเปลงวาจาไมใหผูอ่ืนรู  ๑  บุคคล  ๓  พวกเหลาน้ี   กรานกฐินไมข้ึน 
           ถ.  บคุคล ๓ พวกเหลาไหน  กรานกฐินข้ึน 
           ต.  บคุคลอยูในสีมาอนุโมทนา ๑   เมื่ออนโุมทนาเปลงวาจา ๑  เมื่อ 
เปลงวาจาใหผูอ่ืนรู  ๑   บคุคล  ๓  พวกน้ีกรานกฐินข้ึน. 
 
                                         วัตถุวิบัติเปนตน  
           [๑,๑๔๔]  ถามวา การกรานกฐินเทาไรไมข้ึน การกรานกฐินเทาไรข้ึน 
           ตอบวา  การกรานกฐิน ๓ อยาง ไมข้ึน การกรานกฐิน ๓ อยาง  ข้ึน 
           ถ.  การกรานกฐิน ๓ อยางเหลาไหน  ไมข้ึน 
           ต.  ผาเปนของวิบัติโดยวัตถุ ๑ วิบัติโดยกาล ๑ วิบัติโดยการกระทํา ๑ 
การกรานกฐิน ๓ อยางนี้  ไมข้ึน 
           ถ.  การกรานกฐิน  ๓  อยางเหลาไหน  ข้ึน                                    
           ต.   ผาเปนของถึงพรอมดวยวัตถุ  ๑  ถึงพรอมดวยกาล  ๑   ถึงพรอม 
ดวยการกระทํา  ๑ การกรานกฐิน ๓ อยางนี้    ข้ึน.                             
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                                   ควรรู  กฐินเปนตน   

           [๑,๑๔๕]  พึงรูจักกฐิน  พึงรูจักการกรานกฐิน  พึงรูจักเดือนท่ีกราน  
กฐิน  พึงรูจักวิบัติแหงการกรานกฐิน  พึงรูจักสมบตแหงการกรานกฐิน   พึงรู 
จักการทํานิมิต    พึงรูจักการพูดเลียบเคียง   พึงรูจักผาทียืมเขามา   พึงรูจักผา 
ที่เก็บไวคางคืน  พึงรูจักผาท่ีเปนนิสสัคคีย. 
 

                         วิภาคคาํวาพงึรู  จักกฐินเปนตน 
           [๑,๑๔๖]  คําวา  พึงรูจักกฐิน  นั้น    ความวา    การรวบรวม   การ 
ประชุมชื่อ  การต้ังชื่อ  การเรียกชื่อ  ภาษา  พยัญชนะ   การกลาวธรรมเหลา 
นั้น   รวมเรียกวา  กฐิน 
           คําวา  พึงรูจักเดือนท่ีกรานกฐิน คือ พึงรูจักเดือนทายแหงฤดูฝน 
           คําวา  พึงรูจักวิบัติแหงการกรานกฐิน  ไดแก   พึงรูจักวิบัติแหง 
การกรานกฐิน   ดวยอาการ ๒๔ อยาง 
           คําวา  พึงรูจักสมบติัแหงการกรานกฐิน  ไดแก   พึงรูจักสมบัติ 
แหงการกรานกฐิน  ดวยอาการ ๑๗ อยาง 
           คําวา  พึงรูจักการทํานิมิต  คือ  ทานิมิตวา   จักกรานกฐิน  ดวย 
ผาผืนนี้ 
           คําวา  พึงรูจักการพูดเลียบเคียง  คือ  ทําการพูดเลียบเคียงดวยคิด 
วาจักยังผากฐินใหเกิด   ดวยการพูดเลียบเคียงนี้ 
           คําวา  พึงรูจักผาท่ียืมเขามา  คือ  รูจักผาท่ีทายกมิไดหยิบยกให 
           คําวา  พึงรูจักผาท่ีเก็บไวคางคืน  คือ  พึงรูจักผาท่ีเก็บไวคางคืน 
๒ อยาง  คือ  ทําคางคืน  ๑  เก็บไวคางคืน  ๑  
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           คําวา   พึงรูจักผาเปนนิสสัคคีย  นั้น  คือ  เมือ่ภิกษุกําลังทําผาอยู 
อรุณข้ึนมา.   
 
                                    อธบิายการกรานกฐิน     
           [๑,๑๔๗]   คําวา   พึงรูจักการกรานกฐิน   นั้น  มีอธิบาย  ถาผา 
กฐินบังเกิดแกสงฆ  สงฆพึงปฏิบัติอยางไร  ภิกษุผูกรานพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุ 
ผูอนุโมทนาพึงปฏิบัติอยางไร 
           สงฆพึงใหผากฐินแกภิกษุผูกราน  กฐินดวยญัตติทุติยกรรม 
           ภิกษุผูกรานกฐินนั้น    พึงซักขยําใหสะอาดแลว  กะ  ตัด  เย็บ  ยอม 
ทําพินทุกัปปะแลวกรานกฐินในวันนั้นเทียว    ถาประสงคจะกรานกฐินดวยผา 
สังฆาฏิ  พึงถอนผาสังฆาฏิผืนเกาเสีย  พึงอธิษฐานผาสังฆาฏิผืนใหม  เปลงวาจา 
วา    ขาพเจากรานกฐินดวยผาสังฆาฏิผืนนี้    ถาประสงคจะกรานกฐินดวยผา 
อุตราสงค    พึงถอนผาอุตราสงคผืนเกาเสีย    พึงอธิษฐานผาอุตราสงคผืนใหม 
เปลงวาจาวา  ขาพเจากรานกฐินดวยผาอุตราสงคผืนนี้   ถาประสงคจะกรานกฐิน 
ดวยผาอันตวาสก  พึงถอนผาอันตวาสกผืนเกาเสีย   พึงอธิษฐานผาอันตรวาสก 
ผืนใหม   เปลงวาจาวา  ขาพเจากรานกฐินดวยผาอันตรวาสกผืนนี้ 
           อันภิกษุผูกรานกฐินนั้น    พึงเขาไปหาสงฆ   หมผาอุตราสงคเฉวียงบา 
ประคองอัญชลีกลาวอยางนี้วา   ทานเจาขา   กฐินของสงฆกรานแลว   การกราน 
กฐินเปนธรรม  ขอทานท้ังหลายอนุโมทนาเถิด 
           ภิกษุผูอันโมทนาเหลาน้ัน    พึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ประคอง 
อัญชลีกลาวอยางนี้วา  ผูมีอายุ    กฐินของสงฆกรานแลว    การกรานกฐินเปน  
ธรรม  เราทั้งหลายอนุโมทนา  
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           ภิกษุผูกรานกฐินนั้น     พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป    หมผาอุตราสงค    
เฉวียงบา   ประคองอัญชลีกลาวอยางนี้วา   ทานเจาขา   กฐินของสงฆกรานแลว 
การกรานกฐินเปนธรรม  ขอทานท้ังหลายอนุโมทนาเถิด 
           ภิกษุผูอนุโมทนาเหลาน้ัน    พึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา    ประคอง 
อัญชลีกลาวอยางนี้วา   ผูมีอายุ    กฐินของสงฆกรานแลว    การกรานกฐินเปน 
ธรรม   เราทัง้หลายอนุโมทนา 
           ภิกษุผูกรานกฐินนั้น  พึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง  หมผาอุตราสงคเฉวียง 
บา   ประคองอัญชลีกลาวอยางนี้วา    ผูมีอายุ    กฐินของสงฆกรานแลว    การ 
กรานกฐินเปนธรรม  ขอทานอนุโมทนาเถิด 
           ภิกษุผูอนุโมทนานั้น   พึงหมผาอุคราสงคเฉวียงบา    ประคองอัญชล ี
กลาวอยางนี้วา    ผูมีอายุ    กฐินของสงฆกรานแลว     การกรานกฐินเปนธรรม 
ขาพเจาอนุโมทนา.               
                                         
                                          กรานกฐิน 
           [๑,๑๔๘]   ถามวา  สงฆกรานกฐิน    คณะกรานกฐิน    บุคคลกราน 
กฐิน  หรือ 
           ตอบวา   สงฆหาไดกรานกฐินไม   คณะหาไดกรานกฐินไม  แตบุคคล 
กรานกฐิน  ถาสงฆหาไดกรานกฐินไม  คณะหาไดกรานกฐินไม  แตบุคคล 
กรานกฐิน  ไดชื่อวา  สงฆไมไดกรานกฐิน  คณะไมไดกรานกฐิน  แตบุคคล  
กรานกฐิน 
           ถ.  สงฆสวดปาติโมกข    คณะสวดปาติโมกข    บุคคลสวดปาติโมกข 
หรือ                                                                     
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           ต.   สงฆหาไดสวดปาติโมกขไม     คณะหาไดสวดปาติโมกขไม    แต    
บุคคลสวดปาติโมกข  สงฆหาไดสวดปาติโมกขไม  คณะหาไดสวดปาติโมกขไม 
แตบุคคลสวดปาติโมกข  ไดชื่อวา   สงฆไมไดสวดปาติโมกข   คณะไมไดสวด 
ปาติโมกข   แตบุคคลสวดปาติโมกข   หรือเพราะความสามัคคีแหงสงฆ   เพราะ 
ความสามัคคีแหงคณะ   เพราะบุคคลสวด  ไดชื่อวา   สงฆสวดปาติโมกข  คณะ 
สวดปาติโมกข   บุคคลสวดปาติโมกข   ฉันใด   สงฆหาไดกรานกฐินไม  คณะ 
หาไดกรานกฐินไม  แตบุคคลกรานกฐิน   เพราะสงฆอนุโมทนา   เพราะคณะ 
อนุโมทนา    เพราะบุคคลกราน   ไดชื่อวา   สงฆกรานกฐิน   คณะกรานกฐิน 
บุคคลกรานกฐิน  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
 
                            แกปญหาปลิโพธในมาติกา  ๘ 
                             [๑,๑๔๙]  ทานมหากัสสปถามวา  การ 
                   เดาะกฐินมีการหลีกไปเปนที่สุด    อันพระ-  
                   สุคตเจาผูเปนเผาพันธุ    แหงพระราชาผู 
                   สูงศักด์ิตรัสไวแลว  กข็าพเจาขอถามทานถึง 
                   การเดาะกฐินนั้น   ปลิโพธอยางไหนขาดกอน 
                             ทานพระอุบาลีตอบวา  การเดาะกฐิน                  
                   มีการหลีกไปเปนที่สุด    อันพระสุคตเจาผู 
                   เปนเผาพันธุ   แหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว 
                   แลว    ก็เมื่อภิกษุหลีกไปดวยคิดวา    จักท้ิง 
                   อาวาสน้ีเสียละ  ปลิโพธในจีวรขาดกอน  
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                   ปลิโพธในอาวาสขาดพรอมกับภิกษุนัน้  ไป    
                   นอกสีมา. 
                             [๑,๑๕๐]  ม.  การเดาะกฐินมีการทํา 
                   เสร็จเปนที่สุด อันพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุ 
                   แหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวแลว  กข็าพเจา 
                   ขอถามทาน   ถึงการเดาะกฐินนั่น   ปลิโพธ 
                   อยางไหนดูกอน 
                             อุ.  การเดาะกฐินมีการทําเสร็จเปน 
                   ที่สุด   อันพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุ   แหง 
                   พระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวแลว     ก็เมื่อภิกษ ุ
                   หลีกไปดวยคิดวา  จักท้ิงอาวาสน้ีเสียสละ 
                   ปลิโพธในอาวาสขาดกอน     เมื่อจีวรสาํเร็จ 
                   ปลิโพธในจีวรขาด. 
                             [๑,๑๕๑]  ม. การเดาะกฐินมีการตก- 
                   ลงใจเปนที่สุด อันพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุ 
                   แหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวแลว  กข็าพเจา 
                   ขอถามทานถึงการเดาะกฐินนั่น     ปลิโพธ  
                   อยางไหนขาดกอน                
                             อุ.  การเดาะกฐินมีการตกลงใจเปน 
                   ที่สุด  อันพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุ    แหง 
                   พระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวแลว    ก็เมื่อภิกษ ุ
                   หลีกไปดวยคิดวา  จักท้ิงอาวาสน้ีเสียละ 
                   ปลิโพธ ๒  อยาง  ขาดพรอมกัน.  
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                             [๑,๑๕๒]  ม.  การเดาะกฐินมีความ    
                   เสียเปนที่สุด  อันพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุ 
                   แหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวแลว  กข็าพเจา 
                   ขอถามทานถึงการเดาะกฐินนั่น     ปลิโพธ  
                   อยางไหนขาดกอน 
                             อุ.  การเดาะกฐินมีการเสียเปนที่สุด 
                   อันพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุ    แหงพระ- 
                   ราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวแลว  ก็เมือ่ภิกษหุลีกไป 
                   ดวยคิดวาจักทิ้งอาวาสน้ีเสียละ    ปลิโพธใน 
                   อาวาสขาดกอน   ปลิโพธในจีวรขาดเมื่อจีวร 
                   เสียหาย.                  
                             [๑,๑๕๓]  ม.  การเดาะกฐินมีการฟง 
                   เปนที่สุด    อนัพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุ  
                   แหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวแลว กข็าพเจา 
                   ขอถามทานถึงการเดาะกฐินนั่น    ปลโิพธ 
                   อยางไหนขาดกอน 
                             อุ.  การเดาะกฐินมีการฟงเปนที่สุด 
                   อันพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุ   แหงพระราชา 
                   ผูสูงศักด์ิตรัสไวแลว  ก็เมื่อภิกษหุลีกไปดวย 
                   คิดวาจักท้ิงอาวาสนี้เสียละ    ปลิโพธในจีวร 
                   ขาดกอน     ปลิโพธในอาวาสขาดพรอมกับ 
                   การฟงของภิกษุนั้น.  
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                             [๑,๑๕๔]  ม.  การเดาะกฐินมีความ    
                   สิ้นหวังเปนที่สุด    อันพระสุคตเจาผูเปน 
                   เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวแลว 
                   ก็ขาพเจาขอถามทาน    ถึงการเดาะกฐินนั่น 
                   ปลิโพธอยางไหนขาดกอน 
                             อุ.   การเดาะกฐินมีความสิ้นหวังเปน 
                   ที่สุด   อันพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุ   แหง 
                   พระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวแลว    ก็เมื่อภิกษ ุ
                   หลีกไปดวยคิดวา    จักทิง้อาวาสน้ีเสียละ 
                   ปลิโพธในอาวาสขาดกอน    ปลิโพธในจีวร 
                   ขาดตอเมื่อสิ้นความหวังในจีวรแลว. 
                             [๑,๑๕๕]  ม. การเดาะกฐินมีการกาว 
                   ลวงสีมาเปนที่สุด    อันพระสุคตเจาผูเปน 
                   เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวแลว 
                   ก็ขาพเจาขอถามทาน  ถึงการเดาะกฐินนั่น 
                   ปลิโพธอยางไหนดูกอน 
                             อุ.  การเดาะกฐินมีการกาวลวงสีมา 
                   เปนที่สุด     อนัพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุ 
                   แหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวแลว     ก็เมื่อ 
                   ภิกษุหลีกไปดวยคิดวา จักท้ังอาวาสน้ีเสียละ 
                   ปลิโพธในจีวรขาดกอน  ปลิโพธในอาวาส 
                   ขาดเมื่อภิกษนุั้นไปนอกสีมา.                  
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                             [๑,๑๕๖]  ม. การเดาะกฐินมีการเดาะ   
                   พรอมกัน  อนัพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุ  
                   แหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวแลว  กข็าพเจา 
                   ขอถามทาน   ถึงการเดาะกฐินนั่น   ปลิโพธ  
                   อยางไหนขาดกอน 
                             อุ.  การเดาะกฐินมีการเดาะพรอมกัน 
                   อันพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุ    แหงพระ- 
                   ราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวแลว  ก็เมือ่ภิกษหุลีกไป 
                   ดวยคิดวาจักทิ้งอาวาสน้ีเสียละ ปลิโพธท้ัง ๒ 
                   ขาดพรอมกัน. 
 
                                        การเดาะกฐิน 
                             [๑,๑๕๗]  ถามวา   การเดาะกฐินที่ 
                   สงฆเปนใหญมีเทาไร  การเดาะกฐินที่บุคคล 
                   เปนใหญมีเทาไร  การเดาะกฐินที่สงฆไม 
                   เปนใหญ  บุคคลไมเปนใหญมีเทาไร 
                             ตอบวา   การเดาะกฐินที่สงฆเปน 
                   ใหญมีอยางเดียว  คือ  การเดาะในระหวาง 
                             การเดาะกฐินที่บุคคลเปนใหญมี  ๔ 
                   อยาง คือ เดาะกฐินมีการหลีกไปเปนที่สุด ๑   
                   มีการทําเสรจ็เปนที่สุด  ๑    มีความตกลงใจ 
                   เปนที่สุด ๑   มีความกาวลวงสีมาเปนที่สุด  ๑  
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                             การเดาะกฐินที่สงฆไมเปนใหญ   ที่   
                   บุคคลไมเปนใหญมี  ๔ อยาง  คือ  การเดาะ  
                   กฐินมีการเสยีเปนที่สุด  ๑  มีการฟงเปนที่ 
                   สุด  ๑    มีความสิ้นหวังเปนที่สุด  ๑    มีการ 
                   เดาะกฐินพรอมกัน  ๑. 
 

                         การเดาะกฐินภายในสีมาเปนตน 
           [๑,๑๕๘]   ถามวา    การเดาะกฐินเทาไร    เดาะภายในสีมา    การเดาะ 
กฐินเทาไร   เดาะภายนอกสีมา   การเดาะกฐินเทาไร   บางอยางเดาะภายในสีมา 
บางอยางเดาะภายนอกสีมา           
           ตอบวา   การเดาะกฐิน ๒ อยาง  เดาะภายในสีมา  คือ  เดาะในระหวาง 
๑   เดาะพรอมกัน  ๑ 
           การเดาะกฐิน ๓ อยาง   เดาะภายนอกสีมา   คือ   การเดาะกฐินมีความ 
หลีกไปเปนที่สุด  ๑   มีความฟงเปนที่สุด  ๑   มีความกาวลวงสีมาเปนที่สุด  ๑ 
           การเดาะกฐิน   ๔   อยาง     บางอยางเดาะภายในสีมา      บางอยางเดาะ 
ภายนอกสีมา  คือ  การเดาะกฐินมีการทําเสร็จเปนท่ีสุด  ๑   มีความตกลงใจเปน 
ที่สุด  ๑       มีความเสียเปนที่สุด  ๑   มีความส้ินหวังเปนที่สุด ๑. 
 

                       การเดาะกฐินเกิดขึ้นพรอมกันเปนตน 
           [๑,๑๕๙]   ถามวา   การเดาะกฐินเทาไร  เกิดดวยกัน  ดบัดวยกัน  การ 
เดาะกฐินเทาไร  เกิดดวยกัน  ดับตางกัน  
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           ตอบวา  การเดาะกฐิน ๒ อยางที่เกิดดวยกัน  ดับดวยกนั คือ  เดาะใน    
ระหวาง  ๑   เดาะพรอมกัน  ๑ 
           การเดาะกฐินนอกน้ัน    เกิดดวยกัน    ดับตางกัน. 
                                     กฐินเภท  จบ 
 
                                  หัวขอประจําเรือ่ง 
           [๑,๑๖๐]   ใคร   ดวยอยางไร   ธรรม ๑๕  อยาง  นิทาน  เหตุ  ปจจัย 
สงเคราะห   มูล   เบื้องตน   ประเภท   บุคคล     บคุคล  ๓   การเดาะกฐิน  ๓ 
พึงรู  การกราน   การสวด   ปลิโพธ   เปนใหญ   สีมา   เกิดข้ึนและดับ. 
                                         ปริวาร  จบ 
 
                                    กฐนิเภท  วัณณนา 
                            [ธรรมที่เกิดพรอมกับกรานกฐนิ] 
           วินิจฉัยในกฐิน  พึงทราบดังนี้:- 
           สองบทวา  อฏ   มาติกา    ไดแก    มาติกา ๘    มีปกกมนันติกา 
(กําหนดดวยการหลีกไปเปนที่สุด)   เปนตน    ที่ตรัสไวในขันธกะ.  แมปลโิพธ 
และอานิสงสก็ไดตรัสไวในหนหลังแลวแล.                               
 
                                [วาดวยอนันตรปจจัยเปนอาทิ] 
           บทวา  ปโยคสฺส   ไดแก   ประโยคมีการหาน้ํามาเปนตน    ที่ภิกษุ 
กระทําเพ่ือประโยชนแกบุพกรณ  ๗  อยาง   มีซักจีวรเปนตน.  
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           หลายบทวา  กตเม  ธมฺมา  อนนฺตรปจฺจเยน  ปจฺจโย  มคีวามวา   
ธรรมเหลาไหนเปนธรรมสืบลําดับ  โดยเนื่องดวยประโยคที่ยังไมมา  ยอมเปน 
ปจจัย.                       
           บทวา  สมนนฺตรปจฺจเยน  มีความวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม 
ถึงธรรมที่สบืลําดับกันเปนปจจัย     ดวยธรรมท่ีสืบลําดับกันเปนปจจัยโดยตรง  
นั่นเอง   แตทําใหใกลชิดกวา. 
           บทวา  นิสฺสยปจฺจเยน  มีความวา   ธรรมเหลาไหนเปนเหมือนเขา 
ใกลความเปนธรรมเปนที่อาศัย    คือความเปนธรรมเปนที่รองรับแหงประโยค 
ที่เกิดข้ึน  ยอมเปนปจจัย. 
           บทวา  อุปนิสฺสยปจฺจเยน    มีความวา    ตรสัถามถึงธรรมท่ีอาศัย 
เปนปจจัย  ดวยธรรมเปนที่อาศัยเปนปจจัย   ซึ่งใกลชิดกันนั่นเอง   แตทําให 
ใกลชิดกวา.          
           ตรัสถามถึงภาวะแหงธรรมที่เกิดกอนเปนปจจัย  ดวยบทวา ปุเรชาต- 
ปจฺจเยน  นี้. 
           ตรัสถามถึงภาวะแหงธรรมทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน    ไมกอนไมหลัง    เปน 
ปจจัย  ดวยบทวา  สหชาตปจฺจเยน  นี้. 
           บทวา  ปุพฺพกรณสฺส  ไดแก  บุพกรณ  มีการซักจีวรเปนตนดวย. 
           บทวา  ปจฺจุทฺธรสฺส   ไดแก     การถอนไตรจีวรมีสังฆาฏิผืนเกา 
เปนตน.                 
           บทวา  อธฏิานสสฺ  ไดแก  อธิษฐานจีวรกฐิน. 
           บทวา  อตฺถารสฺส  ไดแก  การกรานกฐิน.  
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           หลายบทวา  มาติกานฺจ  ปลิโพธานฺจ  ไดแก  มาติกา ๘ และ   
ปลิโพธ ๒. 
           บทวา  วตฺถุสฺส  ไดแก  วัตถุควรแกกฐิน  มสีังฆาฏิเปนตน. 
           คําท่ีเหลือ   มีนัยดงักลาวแลวน้ันแล. 
 
                                [วาดวยปจจัยประโยคเปนอาทิ]                    
           พระผูมีพระภาคเจา     ครั้นตรสัถามถึงบุพกรณเปนตน      ซึ่งไดโดย 
ความเปนปจจัย   และประโยคเปนตน   ซึ่งไมไดโดยความเปนปจจัย  อยางนั้น 
ทั้งหมดแลว    บัดนี้   จะแสดงบุพกรณ   เปนตน    ซึ่งไดโดยความเปนปจจัย 
แหงประโยคเปนตนนั่นแล  แลวจึงตรัสคําวิสัชนา  โดยนัยมีคําวา  ปุพฺพกรณ 
ปโยคสฺส  เปนตน. 
           เนื้อความแหงคําวิสัชนา  พึงทราบดังนี้:- 
           ขาพเจาจะกลาวเฉลยในคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา      ปโยคสฺส 
กตเม  ธมฺมา  เปนตน,  บุพกรณเปนปจจัย   โดยอนันตรปจจัยแหงประโยค 
เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจัย  นิสสยปจจัย   และอุปนิสสปจจัยแหงประโยค. 
           จริงอยู   บุพกรณแมทั้ง ๗ อยาง   ยอมเปนปจจัยโดยปจจัย  ๔  เหลา- 
นี้แหงประโยค  เพราะเหตุที่ประโยคนั้น   อันภิกษุยอมกระทําเพ่ือประโยชนแก 
บุพกรณ  อันตนพึงใหสําเร็จดวยประโยคนั้น.   แตประโยคน้ัน   ยอมไมไดแม 
ซึ่งธรรมอันหน่ึง   ในธรรมท้ังหลายท่ีไดอุทเทสแลว  ในความเปนปุเรชาตปจจัย 
ประโยคน้ัน      ชื่อวาเปนปุเรชาตปจจัยเองแหงบุพกรณโดยแท      เพราะเม่ือ 
ประโยคมี    บุพกรณจึงสําเร็จ.    ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
ประโยคเปนปจจัยแหงบุพกรณ  โดยเปนปุเรชาตปจจัย.  
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           อน่ึง  ประโยคยอมไดปจฉาชาตปจจัย.  ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาค-    
เจาจึงตรัสวา      บุพกรณเปนปจจัยแหงประโยค     โดยเปนปจฉาชาตปจจัย. 
จริงอยู    ประโยคน้ัน    อันภิกษุยอมทํา    เพ่ือประโยชนแกบพุกรณ   ซึ่งเกิด 
ภายหลัง.    แตเวนธรรม ๑๕    กลาวคือ    มาติกาปลิโพธและอานิสงสเสียแลว 
ในบรรดาธรรมมีประโยคเปนอาทิ  ธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง   ยอมไมไดสหชาต- 
ปจจัย.  เพราะวา  ธรรม ๑๕   นั้นเทาน้ัน   ยอมสําเร็จพรอมกันกับการกราน 
กฐิน    เพราะฉะนั้น    จึงเปนสหชาตปจจัยอาศัยกันและกันได.    ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ธรรม ๑๕  เปนปจจัย   โดยเปนสหชาตปจจัย. 
           วิสัชนาบทท้ังปวง  พึงทราบโดยอุบายน้ี. 
           ปุจฉาวิสัชนามีอาทิวา  บุพกรณมีอะไรเปนนิทาน  ต้ืนทั้งนั้น. 
 
                            [วาดวยนิทานแหงประโยคเปนอาทิ] 
           วินิจฉัยในวิสัชนาสองปญหาวา   ประโยคมีอะไรเปนนิทาน  เปนอาทิ 
พึงทราบดังนี้ :- 
           ในคําวา ประโยคมีเหตุเปนนิทาน  มีปจจัยเปนนิทาน นี้ จีวร ๖ ชนดิ 
พึงทราบวา   เปนเหตุและเปนปจจัย.   จริงอยู    จีวรเหลาน้ันแลเปนเหตุ    จีวร 
เหลาน้ันเปนปจจัยแหงธรรมทั้งปวงมีบุพประโยคเปนตน.    เมือ่จีวร  ๖  ชนดิ 
ไมมี  ประโยคก็หามีไม   บุพกรณเปนตนก็หามีไมแล   เพราะเหตุนั้น   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ประโยคมีเหตุเปนนิทาน  เปนตน. 
           วินิจฉัยในสังคหวาร  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา  วจีเภเทน  ไดแก  การลัน่วาจานี้วา   ขาพเจากรานกฐินดวย 
สังฆาฏินี้,   ขาพเจากรานกฐินดวยอุตราสงคนี้    ขาพเจากรานกฐินดวยอันตรวา- 
สกนี้.  
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           วินิจฉัยในกติมูลาทิปุจฉาวิสัชนา  พึงทราบดังนี้:-       
           การถอนและการอฐิษฐาน   ชื่อวากิริยาในทามกลาง. 
 
                          [วาดวยวิบัติแหงกฐินเปนอาทิ]  
           สองบทวา   วตฺถุวิปนฺนฺจ  โหติ   ไดแก   เปนผาไมควร.   ผาท่ี 
พวกทายกถวายในวันนี้    สงฆใหแกภิกษุผูกรานกฐินในวันพรุงน้ี    ชื่อวาวิบัติ 
โดยกาล.    ผาท่ีตัดแลวไมทําใหเสร็จในวันนั้นนั่นเอง    ชื่อวาวิบัติ    โดยการ 
กระทํา.                              
          วินิจฉัยในวิสัชนาคําถามท่ีวา  ก ิน  ชานิตพฺพ  เปนอาทิ  พึง 
ทราบดังนี้:- 
           สองบทวา  เตสเยว  ธมฺมาน   มีความวา   เมื่อธรรมทั้งหลายมีรูป 
ธรรมเปนตน   เหลาใดมีอยู   ชื่อกฐินจึงมี   ความประสมคือประมวลรูปธรรม 
เปนตนเหลานั้น.  ก็ดวยคําวา  นาม  นามกมฺม  เปนตน  พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงแสดงวา    คําวา    กฐินนี้    สกัวาเปนนามในธรรมเปนอันมาก  โดย 
ปรมัตถ   ธรรมอันหน่ึงหามีไม. 
           สองบทวา  จตุวีสติยา  อากาเรหิ  มีความวา   (พึงทราบวิบัติแหง 
การกรานกฐิน)  ดวยเหตุที่กลาวแลวในหนหลัง มีคําวา น   อุลลฺิกฺขิตมตฺเตน 
เปนตน.                                                                  
           สองบทวา  จตุวีสติยา  อากาเรหิ    มีความวา (พึงทราบสมบัติแหง 
การกรานกฐิน)   ดวยเหตุที่กลาวแลวในหนหลัง    มีคําวา   กฐินเปนอันกราน 
แลวดวยผาใหม   เปนตน.  
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           คําใดอันพึงจะกลาวในนิมิตกรรมเปนอาทิ    คําท้ังปวงน้ัน     ไดกลาว    
ไวแลวในวัณณนาแหงกฐินขันธกะ.      
 
                                [วาดวยการรื้อแหงกฐิน]  
           สองบทวา  เอกุปฺปาทา  เอกนิโรธา   มีความวา  การรื้อแหงกฐิน 
แมเม่ือเกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวยกัน  แมเมื่อดับ  ยอมดับดวยกัน. 
           สองบทวา  เอกุปฺปาทา   นานานิโรธา   มีความวา    การรื้อแหง 
กฐิน  เมื่อเกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนดวยกัน,  เมื่อดับ    ยอมดับตางคราวกัน. 
           มีคําอธิบายอยางไร ?    การรื้อแมทั้งปวง    ยอมเกิดข้ึนพรอมกันกับ 
การกราน,  จริงอยู   เมื่อมีการกราน  การร้ือยอมมีเปนธรรมดา 
           ในบรรดาการกรานกฐิน  ๘  เหลาน้ี  สองเบื้องตน  เมื่อจะดับยอมดับ 
คือถึงความรื้อ   พรอมกันกับการกราน.   จริงอยู   ความดับแหงการกราน  และ 
ความเปนแหงการรื้อ  แหงกฐินุทธาร  ๒  นั่น   ยอมมีในขณะเดียวกัน   นอกน้ี 
ยอมดับตางคราวกัน.    เมือ่กฐินุทธารมปกกมนันติกาเปนตนแมเหลาน้ัน   ถึง 
แลวซ่ึงความเปนอาการรื้อ   การกรานก็ยังคงอยู. 
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น   ฉะน้ีแล. 
                                 กฐินเภท  วัณณนา  จบ 
                              จบปญญัตติวัคค  วัณณนา 
                     ในอรรถกถาวินัย  ชื่อสมันตปาสาทิกา  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 754 

                                           อุปาลิปญจกะ    
                                       อนิสสิตวรรคท่ี  ๑  
                                    ทานพระอุบาลีเขาเฝา  
          [๑,๑๖๑]  โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู  ณ พระ- 
เชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   เขตพระนครสาวัตถี   ครั้งน้ัน  ทาน 
พระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคมน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
แลวทูลถามปญหาวา  ดังนี้:- 
 
                                 องคของภิกษุผูตองถือนิสัย  
           พระพุทธเจาขา   ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล   จะไมถือนิสัย 
อยูตลอดชีวิตไมได 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ 
จะไมถือนิสัยอยูตลอดชวิีตไมได  องค  ๕  อะไรบาง  คือ:- 
            ๑.  ไมรูอุโบสถ 
           ๒.  ไมรูอุโบสถกรรม 
           ๓.  ไมรูปาติโมกข 
           ๔.  ไมรูปาติโมกขุทเทศ 
           ๕.  มพีรรษาหยอนหา 
            ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล   จะไมถือนิสัยอยูตลอด 
 ชีวิตไมได  
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                          องคของภิกษุผูไมตองถือนิสัย    
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  ไมตองถือนิสัยอยูตลอดชวิีต  
องค  ๕  อะไรบาง   คือ:- 
           ๑.  รูอุโบสถ    
           ๒.  รูอุโบสถกรรม 
           ๓.  รูปาติโมกข 
           ๔.  รูปาติโมกขุทเทศ 
           ๕.   มีพรรษาไดหาหรือเกินหา 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสัยอยูตลอด 
ชีวิต    
                         
                         องคของภิกษุผูตองถือนิสัยอีกนัยหน่ึง 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๕    จะไมถือนิสัยอยู 
ตลอดชีวิตไมได  องค ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ไมรูปวารณา 
           ๒.  ไมรูปวารณากรรม 
           ๓.  ไมรูปาติโมกข 
           ๔.  ไมรูปาติโมกขุทเทศ 
           ๕ .  มีพรรษาหยอนหา 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล   จะไมถือนิสัยอยูตลอด 
ชีวิตไมได  
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                            องคของภิกษุผูไมตองถือนิสัย   
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  ไมตองถือนิสัยอยูตลอดชวิีต 
องค ๕ อะไรบาง   คือ:- 
           ๑.  รูปวารณา 
           ๒.  รูปวารณากรรม 
           ๓.  รูปาติโมกข 
           ๔.  รูปาติโมกขุทเทศ 
           ๕.  มพีรรษาไดหา  หรือเกินหา 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมตองถือนิสัยอยูตลอด 
ชีวิต 
 
                         องคของภิกษุผูตองถือนิสัยอีกนัยหน่ึง 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๕   จะไมถือนิสัยอยู 
ตลอดชีวิตไมได  องค ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ไมรูอาบัติและมิใชอาบัติ 
           ๒.  ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก 
           ๓.  ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ 
           ๔.  ไมรูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ 
           ๕.   มีพรรษาหยอนหา 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล   จะไมถือนิสัยอยูตลอด 
ชีวิตไมได  
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                            องคของภิกษุผูไมตองถือนิสัย    
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  ไมตองถือนิสัยอยูตลอดชวิีต  
องค ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  รูอาบัติและมิใชอาบัติ 
           ๒.  รูอาบัติเบาและอาบัติหนัก 
           ๓.  รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ 
           ๔.  รูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ 
           ๕.  มพีรรษาไดหา  หรือเกินหา 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมตองถือนิสัยอยูตลอด 
ชีวิต 
 
                           ภิกษุผูทีไ่มควรอุปสมบทเปนตน 
           [๑,๑๖๒]   อุ.   พระพุทธเจาขา    ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล 
ไมพึงใหอุปสมบท  ไมพึงใหนิสัย  ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
           พ.  ดกูอนอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึง 
ใหนิสัย  ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก  องค ๕ อะไรบาง   คือ:- 
           ๑.  ไมอาจพยาบาลเองหรือสงผูอ่ืนใหพยาบาลอันเตวาสิกหรือสัทธิ- 
วิหาริกผูอาพาธ           
           ๒.  ไมอาจระงับเองหรือใหผูอ่ืนชวยระงับความกระสัน 
           ๓.  ไมอาจบรรเทาเองหรือใหผูอ่ืนชวยบรรเทาความเบ่ือหนายอัน 
เกิดข้ึนโดยธรรม  
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           ๔.  ไมอาจแนะนําในธรรมอันยิ่งข้ึนไป   
           ๕.  ไมอาจแนะนําในวินัยอันยิ่งข้ึนไป  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมพึงใหอุปสมบท  ไม 
พึงใหนิสัย  ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
 
                            ภิกษุผูควรใหอุปสมบทเปนตน 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  พึงใหอุปสมบท  พึงใหนิสัย 
พึงใหสามเณรอุปฏฐาก   องค  ๕  อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  อาจพยาบาลเองหรือส่ังผูอ่ืนใหพยาบาลอันเตวาสิก  หรือสัทธิวิหาริก 
ผูอาพาธ 
           ๒.  อาจระงับเองหรือใหผูอ่ืนชวยงับความกระสัน 
           ๓.  อาจบรรเทาเองหรือใหผูอ่ืนชวยบรรเทาความเบื่อหนายอันเกิดข้ึน 
โดยธรรม 
           ๔.  อาจแนะนําในธรรมอันยิงข้ึนไป 
           ๕.  อาจแนะนําในวินัยอันยิ่งข้ึนไป 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  พึงใหอุปสมบท  พึงให 
นิสัย  พึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
 
                     ภิกษุผูไมควรใหอุปสมบทเปนตนอีกนัยหน่ึง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค   แมอ่ืนอีก  ๕  ไมพึงใหอุปสมบท 
ไมพึงใหนิสัย  ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก  องค ๕ อะไรบาง   คือ:-  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 759 

           ๑.  ไมอาจฝกปรืออันเตวาสิก    หรือสัทธวิิหาริก    ในสิกขาเปนสวน   
อภิสมาจาร  
           ๒.   ไมอาจแนะนําอันเตวาสิก    หรือสัทธิวิหาริก    ในสกิขาเปนสวน 
เบื้องตนแหงพรหมจรรย 
           ๓.  ไมอาจแนะนําในศีลอันยิ่งข้ึนไป 
           ๔.  ไมอาจแนะนําในจิตอันยิ่งข้ึนไป 
           ๕.  ไมอาจแนะนําในปญญาอันยิ่งข้ึนไป 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  ไมพึงใหอุปสมบท   ไม 
พึงใหนิสัย  ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
 
                            ภิกษุผูควรใหอุปสมบทเปนตน 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  พึงใหอุปสมบท  พึงใหนิสัย 
พึงใหสามเณรอุปฏฐาก  องค ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  อาจฝกปรืออันเตวาสิก   หรอืสัทธิวิหาริก   ในสิกขาเปนสวนอภิ- 
สมาจาร                                                               
           ๒.   อาจแนะนําอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาเปนสวนเบื้องตน 
แหงพรหมจรรย 
           ๓.   อาจแนะนําในศีลอันยิ่งข้ึนไป  
           ๔.  อาจแนะนําในจิตอันยิ่งข้ึนไป               
           ๕.  อาจแนะนําในปญญาอันยิ่งข้ึนไป 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  พึงใหอุปสมบท  พึงให 
นิสัย  พึงใหสามเณรอุปฏฐาก  
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                            องค  ๕  ของภิกษุผูถูกลงโทษ   
           [๑,๑๖๓]  อุ.  พระพุทธเจาขา  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวย  
องคเทาไรหนอแล 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ อะไร 
บาง   คือ:- 
           ๑.  เปนอลัชช ี
           ๒. เปนพาล                                                                   
           ๓.  ไมใชเปนปกตัตตะ 
           ๔.  เปนมิจฉาทิฏฐิ 
           ๕.  มอีาชีววิบัติ 
           ดูกอนอุบาลี  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕  นี้แล 
           ดูกอนอุบาลี  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก 
องค ๕  อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  เปนผูมีศีลวิบัติ  ในอธิศลี 
           ๒. เปนผูมีอาจารวิบัติ   ในอัธยาจาร                                               
           ๓.  เปนผูมีทิฏฐิวิบัติ  ในอติทิฏฐิ 
           ๔.  เปนมิจฉาทิฏฐิ 
           ๕.  มอีาชีววิบัติ 
           ดูกอนอุบาลี   สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕  นี้แล 
           ดูกอนอุบาลี  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก 
องค ๕ อะไรบาง  คือ:-  
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           ๑.  เปนผูประกอบดวยความคะนองกาย   
           ๒.  เปนผูประกอบดวยความคะนองวาจา 
           ๓.   เปนผูประกอบดวยความคะนองกายและวาจา 
           ๔.  เปนมิจฉาทิฏฐิ 
           ๕.  มอีาชีววิบัติ 
           ดูกอนอุบาลี   สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕  นี้แล 
           ดูกอนอุบาลี   สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕ แมอ่ืนอีก 
องค ๕  อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  เปนผูประพฤติอนาจารทางกาย 
           ๒.  เปนผูประพฤติอนาจารทางวาจา 
           ๓.   เปนผูประพฤติอนาจารทางกาย   และทางวาจา 
           ๔.  เปนมิจฉาทิฏฐิ 
           ๕.  มอีาชีววิบัติ                 
           ดูกอนอุบาลี  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕  นี้แล 
           ดูกอนอุบาลี  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก 
องค ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.    เปนผูประกอบดวยความลบลางทางกาย 
           ๒.   เปนผูประกอบดวยความลบลางทางวาจา 
           ๓.   เปนผูประกอบดวยความลบลางทางกายและทางวาจา 
           ๔.   เปนมิจฉาทิฏฐิ                                 
           ๕.   มีอาชีววิบัติ  
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           ดูกอนอุบาลี  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล   
           ดูกอนอุบาลี   สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก 
องค ๕ อะไรบาง   คือ:- 
           ๑.  เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพทางกาย 
           ๒.  เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพทางวาจา 
           ๓.   เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพทางกายและวาจา 
           ๔.  เปนมิจฉาทิฏฐิ 
           ๕.  มอีาชีววิบัติ                                  
           ดูกอนอุบาลี   สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล 
           ดูกอนอุบาลี  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก 
องค ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.   ตองอาบัติแลวถูกลงโทษ   แตยังใหอุปสมบท 
           ๒.   ใหนิสัย 
           ๓.  ใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.   ยนิดีการสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี 
           ๕.   แมไดรับสมมติแลว    ยังสอนภิกษุณี 
           ดูกอนอุบาลี   สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕ นี้แล 
           ดูกอนอุบาลี  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก 
องค ๕  อะไรบาง   คือ:- 
           ๑.  ถกูสงฆลงโทษเพราะอาบัติใด  ตองอาบัตินั้น 
           ๒.  ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกนั 
           ๓.  ตองอาบัติที่เลวกวาน้ัน  
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           ๔.  ติเตียนกรรม   
           ๕.  ติเตียนภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ดูกอนอุบาลี  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕ นี้แล 
           ดูกอนอุบาลี   สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก 
องค ๕ อะไรบาง   คือ:- 
           ๑.  พูดติพระพุทธเจา 
           ๒.  พูดติพระธรรม 
           ๓.  พูดติพระสงฆ 
           ๔.   เปนมิจฉาทิฏฐิ 
           ๕.   มีอาชีววิบัติ           
           ดูกอนอุบาลี   สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕ นี้แล. 
                                อนิสสิตวรรค  ที่  ๑  จบ 
 
                                    หวัขอประจําวรรค 
           [๑,๑๖๔]  อุโบสถ ๑  ปวารณา ๑  อาบัติ ๑ อาพาธ ๑  อภิสมาจาร ๑ 
อลัชช ี๖  อธิศีล  ๑  คะนอง  ๑  อนาจาร ๑  ลบลาง ๑  มิจฉาทิฏฐิ  ๑  อาบัติ ๑ 
เพราะอาบัติใด ๑    ติพระพุทธเจา ๑   รวมเปนวรรค ที่  ๑ แล. 
 
                                นัปปฏิปสสัมภนวรรค  ที ่ ๒ 
                            องคของภิกษุที่ไมควรระงับกรรม 
           [๑,๑๖๕]  อุ.  พระพุทธเจาขา   ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล 
สงฆไมพึงระงับกรรม  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 764 

           พ.  ดกูอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕   สงฆไมพึงระงับกรรม   
องค ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ตองอาบัติแลวถูกลงโทษ  ยงัใหอุปสมบท 
           ๒.  ใหนิสัย 
           ๓.  ใหสามเณรอุปฏฐาก 
           ๔.  ยนิดีการสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี 
           ๕.  แมไดรับสมมติแลว   ยังสอนภิกษุณี 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  สงฆไมพึงระงับกรรม 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก    สงฆไมพึงระงับ 
กรรม  องค ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ถกูสงฆลงโทษเพราะอาบัติใด    ตองอาบัตินั้น           
           ๒.  ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน 
           ๓.  ตองอาบัติที่เลวกวาน้ัน         
           ๔.  ติกรรม 
           ๕.  ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล  สงฆไมพึงระงับกรรม 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก     สงฆไมพึงระงับ 
กรรม  องค ๕  อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  พูดติพระพุทธเจา 
           ๒.  พูดติพระธรรม 
           ๓.  พูดติพระสงฆ  
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           ๔.  เปนมิจฉาทิฏฐิ    
           ๕.  มอีาชีววิบัติ 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  สงฆไมพึงระงับกรรม 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก   สงฆไมพึงระงับ 
กรรม  องค ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  เปนอลัชช ี
           ๒.  เปนพาล 
           ๓.  ไมใชเปนปกตัตตะ 
           ๔.  ทาํการยํ่ายีในขอวัตร 
           ๕.  ไมทําใหบริบูรณในสิกขา 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  สงฆไมพึงระงับกรรม. 
 
                              คุณสมบัติของภิกษุผูเขาสงคราม 
           [๑,๑๖๖]   อุ.   พระพุทธเจาขา    ภิกษุผูเขาสงความ    เมื่อเขาหาสงฆ 
พึงต้ังธรรมเทาไรไวในตน  แลวเขาหาสงฆ 
           พ.  ดกูอนอุบาลี   อันภิกษุผูเขาสงคราม    เม่ือเขาหาสงฆพึงต้ังธรรม 
๕  อยางไวในตน   แลวเขาหาสงฆ    ธรรม  ๕  อะไรบาง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูเขาสงคราม   เม่ือเขาหาสงฆ 
           ๑.  พึงมีจิตยําเกรง   มีจิตเสมอดวยผาเช็ดธุลี  เขาหาสงฆ 
           ๒.  พึงเปนผูรูจักอาสนะ  รูจักการน่ัง 
           ๓.  ไมเบียดภิกษุผูเถระ   ไมเกียดกันอาสนะภิกษุผูออนกวา  พึงนั่ง 
อาสนะอันควร                                                       
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           ๔.  ไมพึงพูดเรื่องตาง ๆ  ไมพึงพูดดิรัจฉานกถา           
           ๕.  พึงกลาวธรรมดวยตนเอง     หรือเชญิผูอ่ืนกลาว    ไมพึงดูหม่ิน 
อริยดุษณีภาพ 
           ดูกอนอุบาลี  ถาสงฆทํากรรมที่ควรพรอมเพรียงกันทํา  ถาในกรรมน้ัน  
ภิกษุไมชอบใจ    จะพึงทําความเห็นแยงก็ได   แลวควบคุมสามัคคีไว   ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร   เพราะเธอคิดวา   เราอยามีความเปนตาง ๆ จากสงฆเลย 
           ดูกอนอุบาลี    อัน ภิกษุผูเขาสงคราม    เมื่อเขาหาสงฆ    พึงต้ังธรรม 
๕  อยางนี้ไวในตน   แลวเขาหาสงฆเถิด. 
 
                                 องคของภิกษุผูพูดในสงฆ 
           [๑,๑๖๗]  อุ.  พระพุทธเจาขา   ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล 
เมื่อพูดในสงฆ  ยอมไมเปนที่ปรารถนาของชนหมูมาก   ไมเปนที่พอใจของชน 
หมูมาก  และไมเปนที่ชอบใจของชนหมูมาก 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  เมื่อพูดในสงฆ   ยอมไม 
เปนที่ปรารถนาของชนหมูมาก    ไมเปนที่พอใจของชนหมูมาก   และไมเปนที่ 
ชอบใจของชนหมูมาก  องค  ๕  อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  เปนผูมีความคิดมืดมน               
           ๒.  พูดซัดผูอ่ืน 
           ๓.  ไมฉลาดใหถอยคําท่ีเชื่อมถึงกัน                              
           ๔.  ไมโจทตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 
           ๕.  ไมปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร                     
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           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  เมื่อพูดในสงฆ  ยอม  
ไมเปนที่ปรารถนาของชนหมูมาก   ไมเปนที่พอใจของชนหมูมาก   และไมเปน 
ที่ชอบใจของชนหมูมาก  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  เมื่อพูดในสงฆ    ยอมเปนที่ 
ปรารถนาของชนหมูมาก  เปนที่พอใจของชนหมูมาก  และเปนที่ชอบใจของชน 
หมูมาก  องค ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ไมเปนผูมีความคิดมืดมน 
           ๒.  ไมพูดซัดผูอ่ืน 
           ๓.  ฉลาดในถอยคําท่ีเชื่อมถึงกัน 
           ๔.  โจทตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร               
           ๕.  ปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล   เมื่อพูดในสงฆ   ยอม 
เปนที่ปรารถนาของชนหมูมาก  เปนที่พอใจของชนหมูมาก  และเปนที่ชอบใจ 
ของชนหมูมาก 
 
                       องคของภกิษุผูพูดในสงฆอีกนัยหน่ึง 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก    เมื่อพูดในสงฆ 
ยอมไมเปนท่ีปรารถนาของชนหมูมาก  ไมเปนทีช่อบใจของชนหมูมาก  และไม 
เปนที่พอใจของชนหมูมาก  องค  ๕  อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  เปนผูอวดอาง 
           ๒.  เปนผูรุกราน             
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           ๓.  ยดึถืออธรรม   
           ๔.  คานธรรม 
           ๕.  กลาวถอยคําท่ีไรประโยชนมาก 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล   เมื่อพูดในสงฆ   ยอม 
ไมเปนที่ปรารถนาของชนหมูมาก  ไมเปนที่พอใจของชนหมูมาก   และไมเปน 
ที่ชอบใจของชนหมูมาก 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  เมื่อพูดในสงฆ    ยอมเปนที่ 
ปรารถนาของชนหมูมาก    เปนที่พอใจของชนหมูมาก   และเปนที่ชอบใจของ 
ชนหมูมาก  องค ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ไมเปนผูอวดอาง          
           ๒.  ไมเปนผูรุกราน 
           ๓.  ยดึถือธรรม 
           ๔.  คานอธรรม 
           ๕.  ไมกลาวถอยคําท่ีไรประโยชนมาก 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕ นี้แล   เมื่อพูดในสงฆ  ยอม 
เปนที่ปรารถนาของชนหมูมาก   เปนที่พอใจของชนหมูมาก  และเปนที่ชอบใจ 
ของชนหมูมาก 
 
                             องคของภิกษุพูดในสงฆอีกนัยหนึ่ง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก  เมื่อพูดในสงฆ 
ยอมไมเปนท่ีปรารถนาของชนหมูมาก  ไมเปนทีพ่อใจของชนหมูมาก   และไม 
เปนที่ชอบใจของชนหมูมาก  องค ๕ อะไรบาง  คือ:-  
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           ๑.  พูดขมขู    
           ๒.  พูดไมใหโอกาสผูอ่ืน 
           ๓.  ไมโจททามอาบัติในธรรมและในวินัยอันสมควร 
           ๔.  ไมปรับตามอาบัติในธรรมและในวินัยอันสมควร 
           ๕.   ไมชี้แจงคามความเห็น                   
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล   เมื่อพูดในสงฆ   ยอม 
ไมเปนที่ปรารถนาของชนหมูมาก  ไมเปนที่พอใจของชนหมูมาก   และไมเปน 
ที่ชอบใจของชนหมูมาก 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  เมื่อพูดในสงฆ    ยอมเปนที่ 
ปรารถนาของชนหมูมาก    เปนที่พอใจของชนหมูมาก   และเปนที่ชอบใจของ 
ชนหมูมาก  องค ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ไมพูดขมขู 
           ๒.  พูดใหโอกาสผูอ่ืน                         
           ๓.  โจทตามอาบัติในธรรมและในวินัยอันสมควร 
           ๔.   ปรับตามอาบัติในธรรมและในวินัยอันสมควร 
           ๕.   ชีแ้จงตามความเห็น 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  น้ีแล   เมื่อพูดในสงฆ   ยอม 
เปนที่ปรารถนาของชนหมูมาก   เปนที่พอใจของชนหมูมาก   และเปนที่ชอบใจ 
ของชนหมูมาก. 
                                     อานิสงสในการเรียนวินัย 
           [๑,๑๖๘]  อุ.  พระพุทธเจาขา    ในการเรียนวินัย  มีอานิสงสเทาไร 
 หนอแล  
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           พ.  ดกูอนอุบาลี  ในการเรียนวินัยมีอานิสงส  ๕  นี้ อานิสงส  ๕  อะไร   
บาง   คือ:- 
           ๑.  กองศีลเปนอันตนคุมครองรักษาไวดวยดี 
           ๒.  เปนที่พ่ึงพิงของผูถูกความสงสัยครอบงํา 
           ๓.  เปนผูแกลวกลาพูดในทามกลางสงฆ 
           ๔.  ขมข่ีขาศึกไดดวยดีโดยสหธรรม 
           ๕.  เปนผูปฏิบัติเพ่ือความต้ังมั่นแหงพระสัทธรรม 
           ดูกอนอุบาลี  ในการเรียนวินัย  มีอานิสงส  ๕  นี้แล. 
                         นัปปฏิปสสัมภนวรรค  ที่  ๒  จบ 
 
                                     หวัขอประจําวรรค  
           [๑,๑๖๙]   ตองอาบัติ  ๑   เพราะอาบัติใด  ๑  พูดติเตียน ๑  อลชัช ี๑ 
สงคราม ๑   มีความคิดมืดมน  ๑  อวดอาง  ๑  ขมขู  ๑  เรยีนวินัย  ๑. 
 
                                          โวหารวรรคที่  ๓  
                                      ภกิษุไมควรพูดในสงฆ  
           [๑,๑๗๐]  อุ.  ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล  ไมพึงพูดในสงฆ 
พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  ไมพึงพูดในสงฆ องค ๕ 
อะไรบาง  คือ:-  
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           ๑.  ไมรูอาบัติ   
           ๒.  ไมรูสมุฏฐานอาบัติ 
           ๓.  ไมรูประโยคอาบัติ 
           ๔.  ไมรูความระงับอาบัติ 
           ๕.  ไมฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมพึงพูดในสงฆ 
 
                                    ภกิษุควรพูดในสงฆ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพูดในสงฆ  องค ๕ อะไร 
บาง  คือ:- 
           ๑.  รูอาบัติ 
           ๒.  รูสมุฏฐานอาบัติ 
           ๓.  รูประโยคอาบัติ 
           ๔.  รูความระงับอาบัติ 
           ๕.  ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  พึงพูดในสงฆ 
 
                             ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหนึ่ง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ แมอ่ืนอีก   ไมพึงพูดในสงฆ   
องค ๕  อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ไมรูอธิกรณ 
           ๒.  ไมรูสมุฏฐานอธิกรณ                       
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           ๓.  ไมรูประโยคอธิกรณ 
           ๔.  ไมรูความระงับอธิกรณ   
           ๕.  ไมฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  ไมพึงพูดในสงฆ    
     
                                   ภิกษุควรพูดในสงฆ  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  พึงพูดในสงฆ  องค ๕  อะไร 
บาง  คือ:- 
           ๑.  รูอธิกรณ 
           ๒.  รูสมุฏฐานอธิกรณ 
           ๓.  รูประโยคอธิกรณ              
           ๔.  รูความระงับอธิกรณ 
           ๕.  ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  พึงพูดในสงฆ 
 
                          ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหน่ึง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก    ไมพึงพูดในสงฆ     
องค ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  พูดขมขู 
           ๒.  พูดไมใหโอกาสผูอ่ืน 
           ๓.  ไมโจทตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร  
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           ๔.  ไมปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร   
           ๕.   ไมชี้แจงตามความเห็น 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมพึงพูดในสงฆ 
 
                                     ภกิษุควรพูดในสงฆ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพูดในสงฆ  องค ๕ อะไร 
บาง  คือ:- 
           ๑.  ไมพูดขมขู 
           ๒.  พูดใหโอกาสผูอ่ืน                                 
           ๓.  โจทตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 
           ๔.  ปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร 
           ๕.   ชีแ้จงตามความเห็น 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล  พึงพูดในสงฆ 
 
                                ภิกษไุมควรพูดในสงฆอีกนัยหน่ึง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ แมอ่ืนอีก    ไมพึงพูดในสงฆ 
องค ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ไมรูอาบัติและอนาบัติ 
           ๒.  ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก     
           ๓.  ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติหาสวนเหลือมิได 
           ๔.  ไมรูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ 
           ๕.  ไมรูอาบัติที่ทําคืนไดและทําคืนไมได 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมพึงพูดในสงฆ  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 774 

                                ภิกษคุวรพูดในสงฆ    
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  พึงพูดในสงฆ  องค  ๕   อะไร 
 บาง  คือ:- 
           ๑.  รูอาบัติและอนาบัติ 
           ๒.  รูอาบัติเบาและอาบัติหนัก 
           ๓.  รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติหาสวนเหลือมิได 
           ๔.  รูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ 
           ๕.  รูอาบัติที่ทําคืนไดและทําคืนไมได 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  พึงพูดในสงฆ 
 
                          ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหน่ึง  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก  ไมพึงพูดในสงฆ 
องค ๕  อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ไมรูกรรม 
           ๒.  ไมรูการทํากรรม        
           ๓.  ไมรูวัตถุของกรรม 
           ๔.  ไมรูวัตรของกรรม 
           ๕.  ไมรูความระงับกรรม 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล   ไมพึงพูดในสงฆ   
  
                                         ภิกษุควรพูดในสงฆ  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕   พึงพูดในสงฆ  องค ๕  อะไร 
บางคือ:-  
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           ๑.   รูกรรม   
           ๒.  รูการทํากรรม 
           ๓.  รูวัตถุของกรรม 
           ๔.  รูวัตรของกรรม 
           ๕.   รูความระงับกรรม 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  พึงพูดในสงฆ 
 
                               ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหนึ่ง 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก   ไมพึงพูดในสงฆ 
องค ๕  อะไรบางคือ:- 
           ๑.  ไมรูวัตถุ 
           ๒.  ไมรูนิทาน 
           ๓.  ไมรูบัญญัติ 
           ๔.  ไมรูบทที่ตกในภายหลัง 
           ๕.  ไมรูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมพึงพูดในสงฆ 
 
                                          ภิกษุควรพูดในสงฆ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  พึงพูดในสงฆ  องค ๕ อะไร 
บางคือ:- 
           ๑.  รูวัตถุ 
           ๒.  รูนิทาน  
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           ๓.  รูบัญญัติ    
           ๔.  รูบทที่ตกในภายหลัง 
           ๕.  รูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล   พึงพูดในสงฆ 
 
                            ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหน่ึง 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก  ไมควรพูดในสงฆ 
องค ๕  อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ถงึฉันทาคติ                                
           ๒.  ถงึโทสาคติ 
           ๓.  ถงึโมหาคติ    
           ๔.  ถงึภยาคติ  
           ๕.  เปนอลัชช ี
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมพึงพูดในสงฆ 
 
                                         ภิกษุควรพูดในสงฆ 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ พึงพูดในสงฆ     องค  ๕ 
อะไรบาง   คือ:- 
           ๑.  ไมถึงฉันทาคติ 
           ๒.  ไมถึงโทสาคติ 
           ๓.  ไมถึงโมหาคติ                                                                
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           ๔.  ไมถึงภยาคติ   
           ๕.  เปนลัชช ี
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  พึงพูดในสงฆ 
 
                           ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหน่ึง 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก   ไมพึงพูดในสงฆ 
องค ๕  อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ถงึฉันทาคติ 
           ๒.  ถงึโทสาคติ                                              
           ๓.  ถงึโมหาคติ 
           ๔.  ถงึภยาคติ 
           ๕.  ไมฉลาดในวินัย 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมพึงพูดในสงฆ 
 
                                       ภิกษุควรพูดในสงฆ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  พึงพูดในสงฆ  องค  ๕  อะไร 
บาง   คือ:- 
           ๑.  ไมถึงฉันทาคติ 
           ๒.  ไมถึงโทสาติ  
           ๓.   ไมถึงโมหาคติ 
           ๔.  ไมถึงภยาคติ  
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           ๕.  ฉลาดในวินัย   
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  พึงพูดในสงฆ 
 
                         ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหน่ึง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕   แมอ่ืนอีก  ไมพึงพูดในสงฆ 
องค ๕     อะไรบาง   คือ:- 
           ๑.  ไมรูญัตติ     
           ๒.  ไมรูการทําญัตติ 
           ๓.  ไมรูอนุสาวนาแหงญัตติ 
           ๔.  ไมรูสมถะแหงญัตติ 
           ๕.  ไมรูความระงับแหงญัตติ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมพึงพูดในสงฆ 
 
                                       ภิกษุควรพูดในสงฆ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  พึงพูดในสงฆ  องค ๕ อะไร 
บาง   คือ:- 
           ๑.  รูญัตติ      
           ๒.  รูการทําญัตติ 
           ๓.  รูอนุสาวนาแหงญัตติ 
           ๔.  รูสมถะแหงญัตติ 
           ๕.  รูความระงับแหงญัตติ 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  พึงพูดในสงฆ  
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                        ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหน่ึง    
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕   แมอ่ืนอีก  ไมพึงพูดในสงฆ 
องค ๕ อะไรบาง  คือ:-  
           ๑.  ไมรูสุตตะ 
           ๒.  ไมรูสุตตานุโลม 
           ๓.  ไมรูวินัย 
           ๔.  ไมรูวินยานุโลม 
           ๕.  ไมฉลาดในฐานะและอฐานะ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  ไมพึงพูดในสงฆ 
 
                                   ภิกษุควรพูดในสงฆ  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  พึงพูดในสงฆ  องค ๕ อะไร 
บาง   คือ:- 
           ๑.  รูสุตตะ 
           ๒.  รูสุตตานุโลม 
           ๓.  รูวินัย 
           ๔.  รูวินยานุโลม 
           ๕. ฉลาดในฐานะและอฐานะ 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  พึงพูดในสงฆ     
     
                           ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหน่ึง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก  ไมพึงพูดในสงฆ 
องค ๕  อะไรบาง  คือ:-   
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           ๑.  ไมรูธรรม   
           ๒.  ไมรูธรรมานุโลม 
           ๓.  ไมรูวินัย 
           ๔.  ไมรูวินยานุโลม 
           ๕.  ไมฉลาดในคําตนและคําปลาย 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล  ไมพึงพูดในสงฆ 
 
                                 ภิกษคุวรพูดในสงฆ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  พึงพูดในสงฆ  องค ๕  อะไร 
บาง  คือ:- 
           ๑.  รูธรรม 
           ๒. รูธรรมานุโลม                   
           ๓.  รูวินัย 
           ๔.  รูวินยานุโลม 
           ๕.  ฉลาดในคําตนและคําปลาย 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  พึงพูดในสงฆ. 
                                 โวหารวรรค  ที ่ ๓  จบ 
 
                                     หวัขอประจําวรรค 
           [๑,๑๗๑]  อาบัติ  ๑    อธิกรณ  ๑    ขมขู  ๑    รูอาบัติ ๑    กรรม ๑ 
วัตถุ  ๑  อลชัชี  ๑  ไมฉลาด  ๑  ญัตติ  ๑  ไมรูสุตตะ  ๑  ไมรูธรรม  ๑   รวม 
เปนวรรคที่  ๓   แล.  
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                                 ทิฏฐาวิกรรมวรรคที่  ๔    
                        การทําความเห็นแยงท่ีไมเปนธรรม  
           [๑,๑๗๒]   อุ.   การทําความเห็นแยงท่ีไมเปนธรรม   มเีทาไรหนอแล 
พระพุทธเจาขา  
           พ.  ดกูอนอุบาลี   การทําความเห็นแยงท่ีไมเปนธรรมน้ี   มี  ๕  อยาง 
 ๕   อยางอะไรบาง   คือ:- 
           ๑.   ทาํความเห็นแยงในอนาบัติ 
           ๒.   ทําความเห็นแยงในอาบัติที่ไมเปนเทสนาคามินี 
           ๓.   ทําความเห็นแยงในอาบัติที่แสดงแลว 
           ๔.   ทําความเห็นแยงพรอมกัน   ๔-๕  รูป 
           ๕.   ทําความเห็นแยงดวยนึกในใจ 
           ดูกอนอุบาลี   การทําความเห็นแยงไมเปนธรรม  ๕  อยาง   นี้แล 
 
                              การทําความเห็นแยงท่ีเปนธรรม  
           ดูกอนอุบาลี  การทําความเห็นแยงท่ีเปนธรรมน้ี   มี  ๕  อยาง ๕ อยาง 
อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.   ทาํความเห็นแยงในอาบัติ 
           ๒.   ทําความเห็นแยงในอาบัติเปนเทสนาคามินี 
           ๓.   ทําความเห็นแยงในอาบัติอันยังมิไดแสดง 
           ๔.   ไมทําความเห็นแยงพรอมกัน  ๔-๕ รูป 
           ๕.   ไมทําความเห็นแยงดวยนึกในใจ 
           ดูกอนอุบาลี  การทําความเห็นแยงท่ีเปนธรรม  ๕ อยาง  นี้แล  
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                   การทําความเห็นแยงท่ีไมเปนธรรมอีกนัยหน่ึง    
           ดูกอนอุบาลี   การทําความเห็นแยงท่ีไมเปนธรรม   แมอ่ืนอีก ๕  อยาง 
๕  อยางอะไรบาง   คือ:- 
           ๑.   ทาํความเห็นแยงในสํานักภิกษุนานาสังวาสก 
           ๒.  ทาํความเห็นแยงในสํานักภิกษุผูอยูในสีมาตางกัน 
           ๓.  ทาํความเห็นแยงในสํานักภิกษุมิใชปกตัตตะ 
           ๔. ทําความเห็นแยงพรอมกัน  ๔- ๕  รูป 
           ๕. ทําความเห็นแยงดวยนึกในใจ 
           ดูกอนอุบาลี   การทําความเห็นแยงท่ีเปนธรรม  ๕  อยาง  นี้แล 
 
                            การทําความเห็นแยงท่ีเปนธรรม 
           ดูกอนอุบาลี   การทําควานเห็นแยงท่ีเปนธรรมน้ี   ม ี๕  อยาง ๕  อยาง  
อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.   ทาํความเห็นแยงในสํานักภิกษุสมานสังวาสก                       
           ๒.  ทาํความเห็นแยงในสํานักภิกษุผูอยูในสีมาเดียวกัน 
           ๓.  ทาํความเห็นแยงในสํานักภิกษุผูเปนปกตัตตะ 
           ๔.  ไมทําความเห็นแยงพรอมกัน  ๔- ๕ รปู 
           ๕.   ไมทําความเห็นแยงดวยนึกในใจ 
           ดูกอนอุบาลี   การทําความเห็นแยงท่ีเปนธรรม  ๕ อยาง   นี้แล. 
 
                                    การรับประเคนที่ใชไมได 
           [๑,๑๗๓]  อุ.  การรับประเคนท่ีใชไมได    มีเทาไรหนอแล    พระ 
พุทธเจาขา  
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           พ.  ดกูอนอุบาลี   การรับประเคนท่ีใชไมไดนี้   มี  ๕ อยาง  ๕  อยาง   
อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.   ของเขาใหดวยกาย   ไมรบัประเคนดวยกาย 
           ๒.   ของเขาใหดวยกาย   ไมรบัประเคนดวยของเน่ืองดวยกาย 
           ๓.   ของเขาใหดวยของเน่ืองดวยกาย   ไมรบัประเคนดวยกาย 
           ๔.   ของเขาใหดวยของเน่ืองดวยกาย     ไมรับประเคนดวยของเน่ือง 
ดวยกาย                                                                                   
           ๕.   ของเขาใหดวยโยนให     ไมรูประเคนดวยกาย     หรือดวยของ 
เนื่องดวยกาย                            
           ดูกอนอุบาลี  การรับประเคนท่ีใชไมได  มี ๕ อยาง  นีแ้ล 
 
                                การรบัประเคนที่ใชได  
           ดูกอนอุบาลี  การรับประเคนท่ีใชไดนี้   ม ี ๕ อยาง  ๕ อยางอะไรบาง 
คือ :- 
           ๑.   ของเขาใหดวยกาย   รับประเคนดวยกาย 
           ๒.   ของเขาใหดวยกาย   รับประเคนดวยของเน่ืองดวยกาย 
           ๓.   ของเขาใหดวยของเน่ืองดวยกาย   รับประเคนดวยกาย    
           ๔.   ของเขาใหดวยของเน่ืองดวยกาย  รับประเคนดวยของเน่ืองดวยกาย 
           ๕.   ของเขาใหดวยโยนให   รบัประเคนดวยกาย    หรือดวยของเน่ือง 
ดวยกาย 
           ดูกอนอุบาลี  การรับประเคนท่ีใชได ๕  อยาง  นี้แล.             
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                                   ของท่ีไมเปนเดน    
           [๑,๑๗๔]   อุ.  ของท่ีไมเปนเดน  มีเทาไร  พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี    ของท่ีไมเปนเดนน้ีมี  ๕  อยาง  ๕  อยางอะไรบาง 
คือ:- 
           ๑.  ภิกษุไมทําใหเปนกัปปยะ 
           ๒.  ไมรับประเคน 
           ๓.  ไมยกสงให 
           ๔.  ทาํนอกหัตถบาส 
           ๕.  มไิดกลาววา  ทั้งหมดน่ันพอละ 
           ดูกอนอุบาลี   ของท่ีไมเปนเดนมี ๕ อยาง   นี้แล 
 
                                        ของที่เปนเดน 
           ดูกอนอุบาลี  ของที่เปนเดนน้ี    ม ี ๕  อยาง  ๕  อยางอะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ภิกษุทําใหเปนกัปปยะ 
           ๒.  รบัประเคน                                                               
           ๓.  ยกสงให                                             
           ๔.  ทาํในหัตถบาส 
           ๔.  กลาววา  ทั้งหมดน่ันพอละ 
           ดูกอนอุบาลี  ของที่เปนเดน  ๕ อยาง  นี้แล. 
 
                                            การหามภตัร 
            [๑,๑๗๕]  อุ.  การหามภัตรยอมปรากฏดวยอาการเทาไร   พระพุทธ  
เจาขา  
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           พ.  ดกูอนอุบาลี   กากหามภัตร   ยอมปรากฏดวยอาการ ๕ อยาง ๕   
อยางอะไรบาง   คือ:- 
           ๑.  การฉันยังปรากฏอยู 
           ๒.  โภชนะปรากฏอยู 
           ๓.  ผูใหอยูในหัตถบาส 
           ๔.  เขานอมของเขามา 
           ๕.  การหามปรากฏ                                           
           ดูกอนอุบาลี   การหามภัตร  ยอมปรากฏดวยอาการ  ๕  นี้แล. 
 
                            ทําตามปฏิญญาท่ีไมเปนธรรม 
           [๑,๑๗๖]  อุ.   การทําตามปฏิญญาท่ีไมเปนธรรม  มีเทาไร  พระพุทธ- 
เจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี    การทําตามปฏิญญาท่ีไมเปนธรรมน้ีมี  ๕ อยาง  ๕ 
อยางอะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ภิกษุเปนผูตองอาบัติปาราชิก  เธอถูกโจทดวยอาบัติปาราชิก  แต 
ปฏิญญาวาตองอาบัติสังฆาทิเสส    สงฆปรับเธอดวยอาบัติสังฆาทิเสส    จัดเปน 
ทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม 
           ๒.  ภิกษุเปนผูตองอาบัติปาราชิก  เธอถูกโจทดวยอาบัติปาราชิก  แต 
ปฏิญญาวาตองอาบัติปาจิตตีย  สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาจิตตีย  จัดเปนทําตาม 
ปฏิญญาไมเปนธรรม  
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           ๓.   ภิกษุเปนผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ      เธอถูกโจทดวยอาบัติปาฏิ-   
เทสนียะ  แตปฏิญญาวาตองอาบัติทุกกฏ  สงฆปรับเธอดวยอาบัติทุกกฏ  จัดเปน 
ทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม 
           ๔.  ภิกษุเปนผูตองอาบัติสังฆาทิเสส  ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ 
เธอถูกโจทดวยอาบัติทุกกฏ    แตปฏญิญาวาตองอาบัติปาราชิก    สงฆปรบัเธอ 
ดวยอาบัติปาราชิก  จัดเปนทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม 
           ๕.  ภิกษุเปนผูตองอาบัติทุกกฏ     เธอถูกโจทดวยอาบัติทุกกฏ     แต 
ปฏิญญาวาตองอาบัติสังฆาทิเสส   ปาจิตตีย   ปาฏิเทสนียะ    สงฆปรับเธอดวย 
อาบัติปาฏิเทสนียะ  จัดเปนทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม                    
           ดูกอนอุบาลี   การทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม ๕ อยาง  นี้แล. 
 
                                ทําตามปฏิญญาท่ีเปนธรรม 
           ดูกอนอุบาลี   การทําตามปฏิญญาท่ีเปนธรรมน้ีมี  ๕  อยาง  ๕ อยาง 
อะไรบาง คือ:- 
           ๑. ภิกษุเปนผูตองอาบัติปาราชิก     เธอถูกโจทดวยอาบัติปาราชิก 
ปฏิญญาวาตองอาบัติปาราชิก  สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาราชิก   จัดเปนทําตาม 
ปฏิญญาท่ีเปนธรรม 
           ๒. ภิกษุเปนผูตองอาบัติสังฆาทิเสส  เธอถกูโจทดวยอาบัติสังฆาทิเสส 
ปฏิญญาวา  ตองอาบัติสังฆาทิเสส  สงฆปรับเธอดวยอาบัติสังฆาทิเสส  จัดเปน 
ทําตามปฏิญญาท่ีเปนธรรม  
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           ๓.  ภิกษุเปนผูตองอาบัติปาจิตตีย     เธอถูกโจทดวยอาบัติปาจิตตีย   
ปฏิญญาวาตองอาบัติปาจิตตีย   สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาจิตตีย  จัดเปนทําตาม 
ปฏิญญาท่ีเปนธรรม 
           ๔.  ภิกษุเปนผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ     เธอถูกโจทดวยอาบัติปาฏิ- 
เทสนียะ  ปฏิญญาวาตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ 
จัดเปนทําตามปฏิญญาท่ีเปนธรรม 
           ๕.  ภิกษุเปนผูตองอาบัติทุกกฏ  เธอถูกโจทดวยอาบัติทุกกฏ ปฏิญญา 
วาตองอาบัติทุกกฏ    สงฆปรับเธอดวยอาบัติทุกกฏ     จัดเปนทําตามปฏิญญาท่ี 
เปนธรรม                        
           ดูกอนอุบาลี  การทําตามปฏิญญาท่ีเปนธรรมมี  ๕  อยางนี้แล. 
 
                                          ไมควรทําโอกาส  
           [๑,๑๗๗]   อุ.   ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล    ขอใหทําโอกาส 
สงฆไมควรทําโอกาส  พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ขอใหทําโอกาส  สงฆไม 
ควรทําโอกาส  องค ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  เปนอลัชช ี
           ๒.  เปนพาล                                         
           ๓.  ไมใชเปนปกตัตตะ 
           ๔.  เปนผูพูดประสงคใหเคลื่อนจากพรหมจรรย 
           ๕.  ไมเปนผูพูดประสงคใหออกจากอาบัติ  
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           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ขอใหทําโอกาส   สงฆ   
ไมควรทําโอกาส  
 
                                        ควรทําโอกาส  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕   ขอใหทําโอกาส   สงฆควรทํา 
โอกาส  องค ๕ อะไรบาง   คือ:- 
           ๑.  เปนลัชช ี
           ๒.  เปนบัณฑิต                       
           ๓.  เปนปกตัตตะ 
           ๔.   เปนผูพูดประสงคใหออกจากอาบัติ 
           ๕.   ไมเปนผูพูดประสงคใหเคลื่อนจากพรหมจรรย 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล   ขอใหทําโอกาส   สงฆ 
ควรทําโอกาส. 
 
                                      ไมควรสนทนาวินัย 
           [๑,๑๗๘]  อุ.  ภิกษุทั้งหลาย ไมพึงสนทนาวินัยกับภิกษุประกอบดวย 
องคเทาไรหนอแล   พระพุทธเจาขา 
           พ.  ภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนาวินัย    กับภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ 
องค ๕  อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ไมรูวัตถุ 
           ๒.  ไมรูนิทาน                                                            
           ๓.  ไมรูบัญญัติ  
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           ๔.  ไมรูบทที่ตกหลนภายหลัง   
           ๕.  ไมรูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนาวินัย  กับภิกษุผูประกอบดวย 
องค ๕  นี้แล            
                  
                                      ควรสนทนาวินัย 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนาวินัย    กับภิกษุผูประกอบดวย 
องค ๕  องค  ๕ อะไรบาง  คือ:-                                 
           ๑.  รูวัตถุ 
           ๒. รูนิทาน 
           ๓. รูบัญญัติ          
           ๔. รูบทที่ตกหลนในภายหลัง 
           ๕.  รูทางถอยคําอันเขาสนธิเขากันได 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนาวินัย    กับภิกษุผูประกอบดวย 
องค  ๕  นี้แล.  
 
                                            ถามปญหา 
           [๑,๑๗๙]    อุ.  การถามปญหามีเทาไร  พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  การถามปญหาน้ี  มี ๕ อยาง  ๕  อะไรบาง คือ:- 
           ๑.  ภิกษุถามปญหา  เพราะความรูนอย  เพราะงมงาย 
           ๒. เปนผูมีความปรารถนาลามก  ถูกความปรารถนาครอบงํา  จึงถาม 
ปญหา  
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           ๓.   ถามปญหาเพราะความดูหม่ิน   
           ๔.  เปนผูไมประสงคจะรู    จึงถามปญหา 
           ๕.  ถามปญหาดวยมนสิการวา  ถาเราถามปญหาข้ึน ภิกษุจะพยากรณ 
โดยชอบเทียว   การพยากรณดังน้ีนั้นเปนความดี    ถาเราถามปญหาแลว  เธอจัก 
ไมพยากรณโดยชอบเทียว   เราจักพยากรณแกเธอโดยชอบเทียว 
           ดูกอนอุบาลี  การถามปญหา ๕  นี้แล. 
 
                                การอวดอางมรรคผล 
           อุ.   การอวดอางมรรคผล   มีเทาไรหนอแล   พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  การอวดอางมรรคผลน้ี    มี ๕ อยาง ๕ อยางอะไร 
บางคือ:- 
           ๑.  ภิกษุอวดอางมรรคผล   เพราะความรูนอย  เพราะความงมงาย 
           ๒.  ภิกษุมีความปรารถนาลามก   ถูกความปรารถนาครอบงํา  จึงอวด 
อางมรรคผล                                                                                         
           ๓.   อวดอางมรรคผล   เพราะวิกลจริต    เพราะจิตฟุงซาน 
           ๔.   อวดอางมรรคผล   เพราะสําคัญวาไดบรรล ุ
           ๕.   อวดอางมรรคผลท่ีเปนจริง 
           ดูกอนอุบาลี   การอวดอางมรรคผล  ๕  อยาง   นี้แล. 
 
                                           วิสุทธิ  ๕ 
           [๑,๑๘๐]    อุ.   วิสุทธิมีเทาไร  พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี   วิสุทธินี้    มี ๕  อยาง  ๕  อยางอะไรบาง  คือ:-  
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           สวดนิทานแลว    นอกน้ันสวดดวยสุตบท    นี้จัดเปนวิสุทธิที่ ๑ สวด    
นิทาน  สวดปาราชิก  ๔ แลว    นอกนั้นสวดดวยสุตบท    นี้จัดเปนวิสุทธิที่ ๒ 
สวดนิทาน   สวดปาราชิก   สวดสังฆาทิเสส ๑๓ แลว    นอกจากน้ันสวดดวย 
สุตบท  นี้จัดเปนวิสุทธิที่  ๓ สวดนิทาน   สวดปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ 
สวดอนิยต  ๒  แลวนอกนั้นสวดดวยสุตบท    นี้จัดเปนวิสุทธิที่  ๔  สวดโดย 
พิสดารทีเดียว  จัดเปนวิสุทธิที่  ๕ 
           ดูกอนอุบาลี   วิสทุธิ ๕ อยาง   นี้แล. 
 
                                           โภชนะ  ๕ 
           [๑,๑๘๑]  อุ.  โภชนะมีเทาไร   หนอแล  พระพุทธเจาขา 
           พ.   ดกูอนอุบาลี  โภชนะนี้มี  ๕ อยาง  ๕  อยางอะไรบาง  คือ:- 
           ๑.   ขาวสุก 
           ๒.   นมสด 
           ๓.   ขนมแหง 
           ๔.   ปลา                                                                            
           ๕.   เน้ือ 
           ดูกอนอุบาลี   โภชนะ  ๕  อยาง   นี้แล. 
                                 ทิฏฐาวิกรรมวรรค  ที่  ๔  จบ 
 
                                         หัวขอประจาํวรรค 
           [๑,๑๘๒]   ทําความเห็นแยง  ๑   ทําความเห็นแยงอีกนัยหน่ึง  ๑    รบั 
ประเคน ๑  ของเปนเดน  ๑  หามภัตร  ๑  ปฏิญญา  ๑  ขอโอกาส ๑  สนทนา ๑ 
ถามปญหา ๑ อวดอางมรรคผล  ๑  วิสุทธิ  ๑ โภชนะ ๑.  
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                              อัตตาทานวรรค  ที่  ๕    
                                   หนาท่ีของโจทก  
           [๑,๑๘๓]  อุ.    ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน    พึงกําหนดธรรม 
เทาไรไวในตน  แลวโจทผูอ่ืน  พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน  พึงกําหนดธรรม 
๕ อยางไวในตนแลวโจทผูอ่ืน   ธรรม ๕ อยาง   อะไรบาง   คือ:- 
           ๑.   ดกูอนอุบาลี  ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน  พึงกําหนดอยางนี้  
วา  เราเปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์หรือหนอ  เราเปนผูประกอบดวย 
ความประพฤติทางกายบริสุทธิ์  ไมมชีอง  ไมมีขอสอบสวนหรือ  ธรรมน้ันของ 
เรามีอยูหรือไมมี 
           ดูกอนอุบาลี   ถาภิกษุไมใชเปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์   ไม 
ใชเปนผูประกอบดวยความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ  ไมมีชอง ไมมีขอสอบสวน 
จะมีผูวากลาวตอเธอวา  เชิญทานศึกษาความประพฤติทางกายกอน  จะมีคนวา 
กลาวตอเธอดังนี้                                                                            
           ๒.  ดกูอนอุบาลี  อน่ึง  ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน   พึงกําหนด 
อยางนี้วา     เราเปนผูมีความพระพฤติทางวาจาบริสุทธิ์หรือหนอ    เราเปนผู 
ประกอบดวยความพระพฤติทางวาจาบริสุทธิ์  ไมมีชอง   ไมมีขอสอบสวนหรือ 
ธรรมนั้นของเรามีอยูหรือไมมี 
           ดูกอนอุบาลี  ถาภิกษุไมใชเปนผูมีความพระพฤติทางวาจาบริสุทธิ์  ไม 
ใชเปนผูประกอบดวยความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์   ไมมีชอง  ไมมีขอสอบ- 
สวน  จะมีผูวากลาวตอเธอวา   เชิญทานศึกษาความประพฤติทางวาจากอน  จะ 
มีคนวากลาวตอเธอดังน้ี   
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           ๓.  ดกูอนอุบาลี  อน่ึง  ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน   พึงกําหนด  
อยางนี้วา    เมตตาจิตไมมีอาฆาต    เราเขาไปต้ังไวแลวในหมูเพ่ือนสพรหมจารี 
หรือธรรมนัน้ของเรามีอยูหรือไมมี 
           ดูกอนอุบาลี   ถาภิกษุไมไดเขาไปต้ังเมตตาจิตไมมีอาฆาตในหมูเพ่ือน 
สพรหมจารี  จะมีผูวากลาวตอเธอวา   เชิญทานเขาไปต้ังเมตตาจิตในหมูเพ่ือน 
สพรหมจารีกอน  จะมีคนวากลาวตอเธอดังนี้ 
           ๔.  ดกูอนอุบาลี  อน่ึง ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน   พึงกําหนด 
อยางนี้วา  เราเปนผูมีสุตะมาก  ทรงจําสุตะ  สั่งสมสุตะหรือหนอ  ธรรมเหลาน้ัน 
ใด   งามในเบื้องตน    งามในทามกลาง    งามในท่ีสุด    ประกาศพรหมจรรย 
พรอมท้ังอรรถ   ทั้งพยัญชนะ   บริสุทธิ์บริบูรณ  สิน้เชิง  ธรรมเห็นปานน้ัน 
เราไดฟงมาก   ทรงจําไวคลองปาก  ข้ึนใจ  แทงตลอดดีแลวดวยปญญา   ธรรม 
นั้นของเรามีอยูหรือไมมี 
           ดูกอนอุบาลี  ถาภิกษุไมใชเปนผูมีสุตะมาก   ทรงจําสุตะ   สั่งสมสุตะ 
ธรรมเหลาน้ันใด   งามในเบื้องตน   งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด   ประกาศ 
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ    พรอมทั้งพยัญชนะ    บริสุทธิ์บริบูรณ   สิ้นเชิง 
ธรรมเห็นปานน้ัน  เธอหาไดฟงมาก  ทรงจําไวคลองปาก  ข้ึนใจ  แทงตลอดดี 
แลวดวยปญญาไม   จะมีผูกลาวตอเธอวา  เชิญทานเรียนคัมภีรกอน  จะมีคนวา 
กลาวตอเธอดังนี้           
           ๕.  ดกูอนอุบาลี   อน่ึง  ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน  พึงกําหนด 
อยางนี้วา   เราจําปาติโมกขทั้งสองไดดี   โดยพิสดาร  สวดไพเราะคลองแคลวดี 
วินิจฉัยเรียบรอย  โดยสุตตะ    โดยอนุพยัญชนะ    หรือธรรมนัน้ของเรามีอยู 
หรือไมมี  
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           ดูกอนอุบาลี     ถาภิกษุไมใชเปนผูจําปาติโมกขทั้งสอง     โดยพิสดาร   
สวดไพเราะ   คลองแคลวดี   วินิจฉัยเรียบรอย    โดยสุตตะ   โดยอนุพยัญชนะ 
ไมได  มีผูถามวา ทาน สิกขาบทน้ี พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวที่ไหน  เธอถกูถาม 
ดังน้ี   ยอมตอบไมถูกตอง   จะมีผูวากลาวตอเธอวา  เชญิทานเลาเรียนวินัยกอน 
จะมีคนวากลาวตอเธอดังน้ี  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุโจทกประสงคโจทผูอ่ืน พึงกําหนดธรรม ๕ อยางนี้ 
ไวในตน   แลวโจทผูอ่ืนเถิด. 
 
                               หนาท่ีของโจทกอีกนัยหน่ึง  
           [๑,๑๘๔]  อุ.   ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน    พึงต้ังธรรมเทาไร 
ไวในตนแลวโจทผูอ่ืน  พระพุทธเจาขา 
           พ.    ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน   พึงต้ังธรรม  ๕ 
อยางไวในตนแลวโจทผูอ่ืน   ธรรม  ๕  อยางอะไรบาง   คือ:- 
           ๑.   เราจักพูดโดยกาลอันควร  จักไมพูดโดยกาลไมควร 
           ๒.  เราจักพูดดวยคําจริง   จักไมพูดดวยคําเท็จ 
           ๓.   เราจักพูดดวยคําสุภาพ   จักไมพูดดวยคําหยาบ 
           ๔.  เราจักพูดดวยคําประกอบดวยประโยชน  จักไมพูดดวยคําไมประ- 
กอบดวยประโยชน 
           ๕.   เราจักมีเมตตาจิตพูด   จักไมมุงรายพูด 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน   พึงต้ังธรรม ๕ อยาง 
นี้ไวในตนแลวโจทผูอ่ืนเถิด.  
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                            โจทกควรใฝใจถึงธรรม     
           [๑,๑๘๕]  อุ.  ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน    พึงมนสิการธรรม  
เทาไรไวในตน  แลวโจทผูอ่ืน   พระพุทธเจาขา 
           ดูกอนอุบายี   ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน  พึงมนสิการธรรม 
๕  อยางไวในตน   แลวโจทผูอ่ืน  ธรรม ๕ อยาง   อะไรบาง   คือ:- 
           ๑.   ความการุญ 
           ๒.  ความหวังประโยชน 
           ๓.  ความเอ็นดู 
           ๔.  ความออกจากอาบัติ 
           ๕.  ความทําวินัยเปนเบื้องหนา 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน   พึงมนสิการธรรม ๕ 
อยางนี้ไวในตน   แลวโจทผูอ่ืน. 
 
                          องคของภิกษุผูไมควรใหทําโอกาส  
           [๑,๑๘๖]   อุ.   ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล   ขอใหทําโอกาส 
สงฆไมควรทําโอกาส   พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕    ขอใหทําโอกาส   สงฆ 
ไมควรทําโอกาส   องค ๕   อะไรบาง   คือ:- 
           ๑.  เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์  
           ๒.  เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ 
           ๓.  เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์  
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           ๔.   เปนผูเขลา   ไมฉลาด   
           ๕.   ถกูชักเขา   ไมอาจใหคําตอบขอท่ีซัก 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  ขอใหทําโอกาส   สงฆ 
ไมควรทําโอกาส 
 
                              องคของภิกษุผูควรใหทําโอกาส  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ขอใหทําโอกาส  สงฆควรทํา 
โอกาส   องค ๕   อะไรบาง   คือ:- 
           ๑.  เปนผูมีความพระพฤติทางกายบริสุทธิ์ 
           ๒.  เปนผูมีความพระพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิ  
           ๓.  เปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์               
           ๔.  เปนบัณฑิต  ผูฉลาด 
           ๕.  ถกูซักเขา  อาจใหคําตอบขอท่ีซัก 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  ขอใหทําโอกาส   สงฆ 
ควรทําโอกาส. 
 
                                            รบัอธิกรณ 
           [๑,๑๘๗]  อุ.  ภิกษุผูประสงคจะรับอธิกรณ  พึงรับอธิกรณ ประกอบ 
ดวยองคเทาไร   พระพุทธเจาขา 
          พ.  ดกูอนอุบาลี     ภิกษุผูประสงคจะรับอธิกรณ     พึงรับอธิกรณ   
ประกอบดวยองค ๕  องค  ๕  อะไรบาง  คือ :-  
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           ๑.  ภิกษุผูประสงคจะรับอธิกรณ พึงพิจารณาอยางนี้วา เราประสงคจะ    
รับอธิกรณนี ้  เปนกาลสมควรหรือไมที่จะรับอธิกรณนี้  ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยาง 
นี้วา เปนกาลไมสมควรท่ีจะรับอธิกรณนี้  หาใชเปนกาลสมควรไม  อธิกรณนั้น 
ภิกษุไมพึงรับไว 
           ๒.  กถ็าภิกษุพิจารณาอยู  รูอยางนี้วา  เปนกาลสมควรที่จะรับอธิกรณ 
นี้หาใชเปนการไมสมควรไม  ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา   เราประสงคจะรับ 
อธิกรณนี้   อธิกรณนี้เปนเรื่องจริงหรือไม    ถาภิกษุพิจารณาอยู    รูอยางนี้วา 
อธิกรณนี้เปนเรื่องไมจริง  หาใชเปนเรื่องจริงไม อธิกรณนั้น   ภิกษุไมพึงรับไว 
           ๓.  กถ็าภิกษุพิจารณาอยู    รูอยางนี้วา  อธิกรณนี้เปนเรื่องจริง  หาใช 
เปนเรื่องไมจริงไม   ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา  เราประสงคจะรับอธิกรณนี้  
อธิกรณนี้ประกอบดวยประโยชนหรอืไม  ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา อธิกรณ 
นี้   ไมประกอบดวยประโยชน    หาใชประกอบดวยประโยชนไม   อธิกรณนั้น 
ภิกษุไมพึงรับไว            
           ๔.  กถ็าภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา   อธิกรณนี้   ประกอบดวยประ- 
โยชน หาใชไมประกอบดวยประโยชนไม  ภิกษุนัน้พึงพิจารณาตอไปวา  เมื่อเรา 
รับอธิกรณนีไ้ว    จักไดภิกษุผูเคยเห็นเคยคบกัน    เปนฝายโดยธรรมโดยวินัย 
หรือไม   ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วาเมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว   จักไมไดภิกษุ 
ผูเคยเห็นเคยคบกัน  เปนฝายโดยธรรมโดยวินัย  อธิกรณนั้น   ภิกษุไมพึงรับไว 
           ๕.  กถ็าภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา   เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไวจักได 
ภิกษุผูเคยเห็นเคยคบกัน  เปนฝายโดยธรรมโดยวินยั   ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอ 
ไปวา  เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว   ความบาดหมาง  ความทะเลาะ   ความแกงแยง  
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ความวิวาท  ความแตกแหงสงฆ   ความราวรานแหงสงฆ  ความถือตางแหงสงฆ   
ความกระทําตางแหงสงฆ   ซึ่งมีการน้ันเปนเหตุ   จักมีแกสงฆหรือไม   ถาภิกษุ 
พิจารณาอยูรูอยางนี้วา  เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว   ความบาดหมาง  ความทะเลาะ 
ความแกงแยง  ความวิวาท  ความแตกแหงสงฆ   ความราวรานแหงสงฆ  ความ 
ถือตางแหงสงฆ   ความกระทําตางแหงสงฆ   ซึ่งมีการน้ันเปนเหตุ  จักมีแกสงฆ 
อธิกรณนั้นภิกษุไมพึงรับไว 
           ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู   รูอยางนี้วา    เม่ือเรารับอธิกรณนีไ้ว    ความ 
บาดหมาง   ความทะเลาะ    ความแกงแยง    ความวิวาท    ความแตกแหงสงฆ 
ความราวรานแหงสงฆ   ความถือตางแหงสงฆ   ความกระทําตางแหงสงฆ  ซึ่งมี 
การน้ันเปนเหตุจักไมมีแกสงฆ  อธิกรณนั้น     ภิกษุพึงรับไว 
           ดูกอนอุบาลี   อธิกรณที่ประกอบดวยองค  ๕ อยางนี้แล    ภิกษุรับไว 
จักไมกอความเดือดรอนใหแมในภายหลังแล. 
 
                           องคแหงภิกษุผูมีอุปการะมาก  
           [๑,๑๘๘]  อุ.  ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล  เปนผูมีอุปการะ 
มากแกภิกษุพวกกออธิกรณ  พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕    เปนผูมีอุปการะมากแก 
ภิกษุพวกกออธิกรณ  องค ๕  อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  เปนผูมีศีล    สาํรวมในปาติโมกขสังวร     ถึงพรอมดวยมรรยาท 
และโคจรอยู   เปนผูมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย   สมาทานศึกษาอยูใน 
สิกขาบทท้ังหลาย  
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           ๒.   เปนผูมีสุตะมาก   ทรงสุตะ   สั่งสมสุตะ   ธรรมเหลาน้ันใด    งาม    
ในเบื้องตน    งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด    ประกาศพรหมจรรย    พรอมท้ัง 
อรรถทั้งพยญัชนะ  บริสทุธิ์   บริบูรณ  สิ้นเชิง  ธรรมเห็นปานน้ัน   เธอเปน 
ผูไดสดับมาก   ทรงจําไว   คลองปาก   ข้ึนใจ   แทงตลอดดีแลวดวยปญญา 
           ๓.   เธอจําปาติโมกขทั้งสองไดดีโดยพิสดาร     สวดไพเราะ     คลอง 
แคลววินิจฉัยถูกตอง  โดยสุตตะ  โดยอนุพยัญชนะ                                
           ๔.   เปนผูต้ังอยูในวินัย   ไมงอนแงน 
           ๕.   เปนผูสามารถใหคูความท้ังสองเบาใจ    ใหเขาใจ    ใหเพงพินิจ 
พิจารณา  เลื่อมใส             
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  เปนผูมีอุปการะมากแก 
ภิกษุพวกกออธิกรณ 
           ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๕  เปนผูมีอุปการะมาก 
แกภิกษุพวกกออธิกรณ  องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ 
           ๒.  เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิ                        
           ๓.  เปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์  
           ๔.  เปนบัณฑิต  ผูฉลาด 
           ๕.  ถกูซักเขา   อาจใหคําตอบขอท่ีซัก 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕ เหลาน้ีแล    เปนผูมีอุปการะ 
มากแกภิกษุพวกกออธิกรณ                                                              
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           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๕  เปนผูมีอุปการะมาก   
แกภิกษุพวกกออธิกรณ   องค ๕  อะไรบาง  คือ:-   
           ๑.  รูวัตถุ 
           ๒.  รูนิทาน 
           ๓.  รูบัญญัติ 
           ๔.  รูบทที่ตกหลนภายหลัง 
           ๕.  รูถอยคําอันเขาสนธิกันได 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล    เปนผูมีอุปการะมาก 
แกภิกษุพวกกออธิกรณ. 
 
                             องคของภิกษุผูไมควรซักถาม  
           [๑,๑๘๙]  อุ.  ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล     ไมพึงซักถาม 
พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  ไมพึงซักถาม  องค  ๕ 
อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ไมรูสุตตะ 
           ๒. ไมรูสุตตานุโลม 
           ๓.  ไมรูวินัย 
           ๔.  ไมรูวินยานุโลม 
           ๕.  ไมฉลาดในฐานะและอฐานะ 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  ไมพึงซกัถาม  
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                              องคของภิกษุผูควรซักถาม    
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  พึงซักถาม  องค ๕  อะไรบาง 
คือ :- 
           ๑.  รูสุตตะ 
           ๒.  รูสุตตานุโลม 
           ๓.  รูวินัย                                                      
           ๔.  รูวินยานุโลม 
           ๕.  ฉลาดในฐานะและอฐานะ 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  พึงซักถาม 
 
                         องคของภิกษุผูไมควรซักถามอีกนัยหน่ึง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๕  ไมพึงซักถาม   องค 
๕ อะไร บาง  คือ :- 
           ๑.  ไมรูธรรม 
           ๒. ไมรูธรรมานุโลม 
           ๓.  ไมรูวินัย 
           ๔.  ไมรูวินยานุโลม 
           ๕.  ไมฉลาดในคําตนและคําหลัง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  ไมพึงซกัถาม 
 
                                      องคของภิกษผูุควรซักถาม  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ พึงซักถาม องค  ๕  อะไรบาง 
คือ :-  
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           ๑.  รูธรรม   
           ๒.  รูธรรมานุโลม 
           ๓.  รูวินัย 
           ๔.  รูวินยานุโลม 
           ๕.  ฉลาดในคําตนและคําหลัง 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  พึงซักถาม 
 
                        องคของภกิษุผูไมควรซักถามอีกนัยหน่ึง  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๕  ไมพึงซักถาม   องค 
๕  อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ไมรูวัตถุ 
           ๒.  ไมรูนิทาน 
           ๓.  ไมรูบัญญัติ 
           ๔.  ไมรูบทที่ตกหลนภายหลัง 
           ๕.  ไมรูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล  ไมพึงซกัถาม 
 
                                    องคของภิกษุผูควรซักถาม  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  พึงซักถาม  องค ๕  อะไรบาง 
คือ :- 
           ๑.  รูวัตถุ 
           ๒.  รูนิทาน                                              
           ๓.  รูบัญญัติ  
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           ๔.   รูบทที่ตกหลนภายหลัง   
           ๕.   รูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  พึงซักถาม 
 
                        องคของภกิษุผูไมควรซักถามอีกนัยหน่ึง   
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๕  ไมพึงซักถาม  องค 
อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ไมรูอาบัติ 
           ๒.  ไมรูสมุฏฐานอาบัติ 
           ๓.  ไมรูประโยคอาบัติ 
           ๔. ไมรูความระงับอาบัติ 
           ๕.  ไมฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล  ไมพึงซกัถาม 
 
                                 องคของภิกษุผูควรซักถาม  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  พึงซักถาม องค ๕ อะไรบาง 
คือ :- 
           ๑.  รูอาบัติ 
           ๒.  รูสมุฏฐานอาบัติ 
           ๓.  รูประโยคอาบัติ 
           ๔.  รูความระงับอาบัติ 
           ๕.  ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  พึงซักถาม  
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                     องคของภิกษุผูไมควรซักถามอีกนัยหน่ึง    
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ ไมพึงซักถาม   องค  
๕  อะไรบาง   คือ :- 
           ๑.  ไมรูอธิกรณ 
           ๒.  ไมรูสมุฏฐานอธิกรณ 
           ๓.   ไมรูประโยคอธิกรณ 
           ๔.  ไมรูความระงับอธิกรณ 
           ๕.  ไมฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมพึงซักถาม 
 
                                องคของภิกษุผูควรซักถาม  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  พึงซักถาม   องค ๕  อะไรบาง 
คือ  :- 
           ๑.  รูอธิกรณ                                                                 
           ๒.  รูสมุฏฐานอธิกรณ 
           ๓.  รูประโยคอธิกรณ 
           ๔.  รูความระงับอธิกรณ 
           ๕.  ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  พึงซักถาม. 
                                 อัตตาทานวรรค  ที่  ๕  จบ   
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                               หัวขอประจําวรรค     
           [๑,๑๙๐]   บริสุทธิ์  ๑  กาล ๑  ความการุญ ๑  โอกาส ๑  รับอธิกรณ  ๑ 
อธิกรณ ๑   และอธิกรณอีกนัยหน่ึง  ๑  วัตถุ  ๑  สตุตะ  ๑  ธรรม ๑   วัตถุอีก 
นัยหน่ึง ๑  อาบัติ ๑  อธิกรณ ๑. 
 
                                   ธุดงควรรคท่ี  ๖  
                                   ถืออยูปาเปนตน  
           [๑,๑๙๑]   อ.   ภิกษุผูถืออยูปามีเทาไรหนอแล   พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  ภิกษุผูถืออยูปาน้ีมี  ๕  จําพวก  ๕  จําพวก อะไรบาง 
คือ :- 
           ๑.   เพราะเปนผูเขลา   งมงาย   จึงถืออยูปา 
           ๒.   เปนผูมีความปรารถนาลามก   อันความปรารถนาครอบงํา  จึงถือ 
อยูปา 
           ๓.  เพราะวิกลจริต  มีจิตฟุงซาน  จึงถืออยูปา 
           ๔.   เพราะเขาใจวา   พระพุทธเจา   สาวกของพระพุทธเจา  สรรเสรญิ 
จึงถืออยูปา 
           ๕.   เพราะอาศัยความมักนอย  สันโดษ  ขัดเกลา  ความเงียบสงัด และ 
เพราะอาศัยความเปนแหงการอยูปามีประโยชน   ดวยความปฏิบัติงามนี้     จึงถือ 
อยูปา 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูถืออยูปามี  ๕   จําพวก  นี้แล 
           อุ.  ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาต  มีเทาไรหนอแล  พระพุทธเจาขา. . . 
           อุ.   ภิกษุผูถือผาบังสุกุล   มีเทาไรหนอแล   พระพุทธเจาขา. . .  
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           อุ.   ภิกษุผูถืออยูโคนไม   มีเทาไรหนอแล   พระพุทธเจาขา . . .    
           อุ.   ภิกษุผูถืออยูปาชา   มีเทาไรหนอแล   พระพุทธเจาขา. . . 
           อุ.   ภิกษุผูถืออยูในที่แจง  มีเทาไรหนอแล  พระพุทธเจาขา. . . 
           อุ.   ภิกษุผูถือทรงผาสามผืน  มีเทาไรหนอแล  พระพุทธเจาขา. . . 
           อุ.   ภิกษุผูถือเที่ยวตามแถว   มีเทาไรหนอแล   พระพุทธเจาขา . . . 
           อุ.   ภิกษุผูถือการน่ัง   มีเทาไรหนอแล   พระพุทธเจาขา . . . 
           อุ.   ภิกษุผูถืออยูในเสนาสนะตามท่ีจัดไว  มีเทาไรหนอแล  พระพุทธ- 
เจาขา . . . 
           อุ.   ภิกษุผูถือน่ังฉัน ณ  อาสนะแหงเดียว  มีเทาไรหนอแล  พระพุทธ- 
เจาขา. . .                                                                                          
           อุ.   ภิกษุผูถือการหามภัตรที่เขานํามาถวายเมื่อภายหลัง   มีเทาไรหนอ 
แล  พระพุทธเจาขา. . .     
           อุ.   ภิกษุผูถือการฉันเฉพาะในบาตร  มีเทาไรหนอแล  พระพุทธเจาขา 
           พ.   ดกูอนอุบาลี    ภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรนี้มี  ๕   จําพวก  ๕ 
จําพวกอะไรบาง  คือ :- 
           ๑.   เพราะเปนผูเขลา   งมงาย   จึงถือฉันเฉพาะในบาตร 
           ๒.   เพราะผูมีความปรารถนาลามก    อันความปรารถนาครอบงํา  จึง 
ถือฉันเฉพาะในบาตร 
           ๓.   เพราะวิกลจริต  มีจิตฟุงซาน  จึงถือฉันเฉพาะในบาตร 
           ๔.   เพราะเขาใจวา    พระพุทธเจา    สาวกของพระพุทธเจาสรรเสริญ 
จึงถือฉันเฉพาะในบาตร  
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           ๕.   เพราะอาศัยความมักนอย  สันโดษ  ขัดเกลา  ความเงียบสงัด และ    
อาศัยความเปนแหงการฉันเฉพาะในบาตร  มีประโยชน  ดวยความปฏิบัติงามนี้  
จึงถือฉันเฉพาะในบาตร 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรมี  ๕  จําพวก  นี้แล. 
                                      ธดุงควรรค  ที่  ๖  จบ 
 
                                        หัวขอประจาํวรรค  
           [๑,๑๙๒]  ถืออยูปา  ๑  ถือเที่ยวบิณฑบาต ๑  ถือทรงผาบังสุกุล  ๑ ถือ 
อยูโคนไม  ๑  ถืออยูปาชาเปนที่ครบหา   ๑  ถืออยูในที่กลางแจง ๑  ถือทรงผาสาม 
ผืน ๑   ถือเที่ยวตามแถว ๑   ถือการน่ัง  ๑  ถืออยูในเสนาสนะตามท่ีจัดไว  ๑  ถือ 
นั่งฉัน   ณ อาสนะแหงเดียว  ๑   ถือหามภัตรที่เขานํามาถวายเม่ือภายหลัง ๑   ถือ 
ฉันเฉพาะในบาตร ๑. 
                                         มุสาวาทวรรค  ที ่ ๗ 
 
                                                  มุสาวาท  
           [๑,๑๙๓]   อุ.   มสุาวาท   มีเทาไรหนอแล   พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี   มุสาวาทน้ีมี  ๕  อยาง ๕  อยางอะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  มอียู   มุสาวาทถึงตองอาบัติปาราชิก 
           ๒.  มอียู    มุสาวาทถึงตองอาบัติสังฆาทิเสส 
           ๓.  มอียู    มุสาวาทถึงตองอาบัติถุลลัจจัย 
           ๔.  มอียู    มุสาวาทถึงตองอาบัติปาจิตตีย   
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           ๕.   มีอยู   มุสาวาทถึงตองอาบัติทุกกฏ   
           ดูกอนอุบาลี  มุสาวาท ๕ อยาง  นี้แล. 
 
                                  งดอุโบสถหรือปวารณา  
           [๑,๑๙๔]  อุ.  พระพุทธเจาขา   ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล 
งดอุโบสถหรือปวารณาในทามกลางสงฆ    สงฆที่กลาวกําจัดเสียวา     อยาเลย 
ภิกษุ   เธออยาไดทําความบาดหมาง    อยาไดทําความทะเลาะ    อยาไดทําความ 
แกงแยง   อยาไดทําความวิวาทกัน   ดงัน้ี    แลวทําอุโบสถหรือปวารณา 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  งดอุโบสถหรอืปวารณา   ใน 
ทามกลางสงฆ  สงฆพึงกําจัดเสียวา   อยาเลย   ภิกษุ   เธออยาไดทําความบาด- 
หมาง   อยาไดทําความทะเลาะ   อยาไดทําความแกงแยง    อยาไดทําความวิวาท 
กัน    ดังน้ีแลว   ทําอุโบสถหรือปวารณา  องค ๕ อะไรบาง  คือ  :- 
           ๑.  เปนอลัชช ี                                        
           ๒.  เปนพาล 
           ๓.  มใิชปกตัตตะ 
           ๔.   เปนผูกลาวประสงคจะใหเคลื่อนจากพรหมจรรย 
           ๕.  หาใชเปนผูกลาวประสงคใหออกจากอาบัติไม                  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  งดอุโบสถหรือปวารณา 
ในทามกลางสงฆ    สงฆพึงกําจัดเสียวา    อยาเลย    ภิกษุ    เธออยาไดทําความ 
บาดหมาง  อยาไดทําความทะเลาะ    อยาไดทําความแกงแยง    อยาไดทําความ 
วิวาทกัน  ดังนี้  แลวทําอุโบสถ  หรือปวารณา  
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           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค     แมอ่ืนอีก ๕    งดอุโบสถหรือ    
ปวารณาในทามกลางสงฆ   สงฆพึงกําจัดเสียวา   อยาเลย   ภิกษุ  เธออยาไดทํา 
ความบาดหมาง  อยาไดทําความทะเลาะ    อยาไดทําความแกงแยง    อยาไดทํา 
ความวิวาทกัน  ดังนี้แลวทําอุโบสถหรือปวารณา  องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์                        
           ๒.  เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ 
           ๓ .  เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์  
           ๔.   เปนผูเขลา   ไมฉลาด 
           ๕.   เปนผูกอความบางหมาง   กอความทะเลาะ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล   งดอุโบสถ หรือปวารณา  
ในทามกลางสงฆ    สงฆพึงกําจัดเสียวา    อยาเลย    ภิกษุ   เธออยาไดทําความ 
บาดหมาง  อยาไดทําความทะเลาะ    อยาไดทําความแกงแยง    อยาไดทําความ 
วิวาทกัน  ดังนี้แลวทําอุโบสถ  หรือปวารณา. 
 
                              องคของภิกษุผูไมควรใหคําซักถาม  
           [๑,๑๙๕]  อุ.    สงฆไมพึงใหคําซักถาม    แกภิกษุประกอบดวยองค 
เทาไรหนอแล   พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี   สงฆไมพึงใหคําซักถาม   แกภิกษุประกอบดวยองค 
๕  องค  ๕ อะไรบาง   คือ :- 
           ๑.   ไมรูอาบัติและอนาบัติ 
           ๒.   ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก  
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           ๓.  ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติหาสวนเหลือมิได    
           ๔.  ไมรูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ 
           ๕.  ไมรูอาบัติที่ทําคืนไดและอาบัติที่ทําคืนไมได 
           ดูกอนอุบาลี  สงฆไมพึงใหคําซักถาม    แกภิกษุประกอบดวยองค  ๕ 
นี้แล 
 
                           องคของภิกษุผูควรใหคําซักถาม  
           ดูกอนอุบาลี    สงฆพึงใหคําซักถาม    แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ 
องค ๕  อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.   รูอาบัติและอนาบัติ 
           ๒.   รูอาบัติเบาและอาบัติหนัก 
           ๓.   รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติหาสวนเหลือมิได 
           ๔.   รูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ                     
           ๕.   รูอาบัติที่ทําคืนไดและอาบัติที่ทําคืนไมได 
           ดูกอนอุบาลี    สงฆพึงใหคําซักถาม    แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ 
นี้แล. 
 
                                ภิกษตุองอาบัติดวยอาการ  ๕  
           [๑,๑๙๖]  อุ.  ภิกษุตองอาบัติดวยอาการเทาไรหนอแล     พระพุทธ- 
เจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี    ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๕ อาการ  ๕  อะไรบาง 
คือ :-  
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           ๑.   ดวยไมละอาย    
           ๒.  ดวยไมรู 
           ๓.   ดวยสงสัยแลวขืนทํา 
           ๔.   ดวยสําคัญวาควรในของที่ไมควร 
           ๕.  ดวยสําคัญวาไมควรในของที่ควร 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๕ นี้แล 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุตองอาบัติดวยอาการแมอ่ืนอีก  ๕  อาการ ๕  อะไร 
บาง  คือ:- 
           ๑.  ดวยไมไดเห็น 
           ๒.  ดวยไมไดฟง 
           ๓.  ดวยหลับ 
           ๔.   ดวยเขาใจวาเปนเชนนั้น 
           ๕.  ดวยลืมสติ 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ  ๕  นี้แล.       
   
                                                เวร ๕ 
                             [๑,๑๙๗]   อุ.   เวรมีเทาไรหนอแล   พระพุทธเจาขา 
                   พ.  ดกูอนอุบาลี   เวรน้ีมี  ๕  เวร  ๕  อะไรบาง   คือ :- 
                   ๑.  ฆาสัตวมีชีวิต  
                   ๒.  ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมให 
                   ๓.  ประพฤติผิดในกาม  
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           ๔.  พูดเท็จ  
           ๕. เหตุเปนที่ต้ังแหงความประมาท   เพราะดื่มน้ําเมา   คือ   สรุาและ 
เมรัย 
           ดูกอนอุบาลี   เวร  ๕  นี้แล. 
 
                                   เจตนางดเวน  ๕  
           [๑,๑๙๘]   อุ.   เจตนางดเวน    มีเทาไรหนอแล   พระพุทธเจาขา  
           พ.  ดกูอนอุบาลี  เจตนางดเวนน้ี    ม ี๕ อะไรบาง  คือ :-   
           ๑.  เจตนางดเวน    จากฆาสัตวมีชีวิต                          
           ๒. เจตนางดเวน    จากถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมให 
           ๓.   เจตนางดเวน    จากการประพฤติผิดในกาม 
           ๔   เจตนางดเวน    จากพูดเท็จ       
           ๕.  เจตนางดเวน   จากเหตุเปนท่ีดังแหงความประมาท   เพราะดื่มน้ํา 
เมา   คือ   สรุาและเมรัย 
           ดูกอนอุบาลี   เจตนางดเวน   ๕  นี้แล. 
 
                                           ความเสื่อม  ๕ 
           [๑,๑๙๙]   อุ.   ความเสื่อมมีเทาไรหนอแล   พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  ความเสื่อมน้ี   มี ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ความเสื่อมจากญาติ 
           ๒.  ความเสื่อมจากโภคทรัพย  
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           ๓.  ความเสื่อมคือมีโรค   
           ๔.  ความเส่ือมจากศีล 
           ๕.  ความเสื่อมคือเห็นผิด 
           ดูกอนอุบาลี  ความเส่ือม  ๕  นี้แล. 
 
                                     ความถึงพรอม  ๕  
           [๑,๒๐๐]  อุ.  ความถึงพรอมมีเทาไรหนอแล  พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี   ความถึงพรอมนี้   มี ๕ อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ความถึงพรอมดวยญาติ 
           ๒.  ความถึงพรอมดวยโภคทรัพย 
           ๓.  ความถึงพรอมดวยความไมมีโรค 
           ๔.  ความถึงพรอมดวยศีล 
           ๕.  ความถึงพรอมดวยเห็นชอบ                                 
           ดูกอนอุบาลี  ความถึงพรอมมี  ๕  นี้แล. 
                                    มสุาวาทวรรค  ที ่ ๗  จบ 
 
                                         หัวขอประจาํวรรค  
           [๑,๒๐๑]  มุสาวาท ๑  ย่ําย ี ๑   ย่ํายีอีกนัยหน่ึง ๑  ซกัถาม ๑  อาบัติ 
๑   อาบัติอีกนัยหน่ึง  ๑   เวร  ๑   เจตนางดเวน ๑   ความเส่ือม ๑    ความถึง 
พรอม  ๑  รวมเปนวรรคที่  ๗. 
                                      หัวขอประจําวรรค  จบ  
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                             ภิกขุนโีอวาทวรรคท่ี  ๘    
                                 องคสําหรับลงโทษ  
           [๑,๒๐๒]   อุ.   ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล  ภิกษุณีสงฆฝาย 
เดียว  พึงลงโทษได  พระพุทธเจาขา  
           พ.  ดกูอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค ๕    ภิกษุณีสงฆฝายเดียว 
พึงลงโทษ  คือ  ภิกษุณีสงฆไมพึงไหวภิกษุนั้น    องค  ๕  อะไรบาง คือ :-  
           ๑.  เปดกายอวดภิกษุณีทั้งหลาย                                        
           ๒.   ถลกขาออนอวดภิกษุณีทั้งหลาย 
           ๓.  เปดองคกําเนิดอวดภิกษุณีทั้งหลาย 
           ๔.  เปดไหลทั้งสองอวดภิกษุณีทั้งหลาย                        
           ๕.  พูดเคาะภิกษุณี  ชักจูงพวกคฤหัสถใหสมสูกับภิกษุณี                  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    ภิกษุสงฆฝายเดียว 
พึงลงโทษ  คือ  ภิกษุณีสงฆไมพึงไหวภิกษุนั้น            
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุผูประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕    ภิกษุณีสงฆฝาย 
เดียว พึงลงโทษ  คือ ภิกษุณีสงฆไมพึงไหวภิกษุนั้น  องค ๕ อะไรบาง คือ :-   
           ๑.  ขวนขวายเพ่ือความเส่ือมลาภแหงภิกษุณีทั้งหลาย                   
           ๒.  ขวนขวายเพ่ือความพินาศแหงภิกษุณีทั้งหลาย 
           ๓.  ขวนขวายเพ่ือความอยูไมไดแหงภิกษุณีทั้งหลาย                     
           ๔.  ดาบริภาษภิกษุณีทั้งหลาย 
           ๕.  ยยุงภิกษุกับภิกษุณีใหแตกกัน  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 815 

           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล   ภิกษุณีสงฆฝายเดียว     
พึงลงโทษ  คือ  ภิกษุณีสงฆไมพึงไหวภิกษุนั้น  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๕ ภิกษุณีสงฆฝายเดียว 
พึงลงโทษ  คือ  ภิกษุณีสงฆไมพึงไหวภิกษุนั้น  องค ๕  อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  ขวนขวายเพ่ือความเส่ือมลาภแหงภิกษุณีทั้งหลาย 
           ๒.  ขวนขวายเพ่ือความพินาศแหงภิกษุณีทั้งหลาย 
           ๓.  ขวนขวายเพ่ือความอยูไมไดแหงภิกษุณีทั้งหลาย 
           ๔.  ดาบริภาษภิกษุณีทั้งหลาย 
           ๕.  ชกัจูงภิกษุใหสมสูกับภิกษุณีทั้งหลาย 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    ภิกษุณีสงฆฝายเดียว 
พึงลงโทษ  คือ  ภิกษุณีสงฆไมพึงไหวภิกษุนั้น. 
 
                                  องคสําหรับลงโทษภิกษุณ ี 
           [๑,๒๐๓]  อุ.  ภิกษุณีประกอบดวยองคเทาไรหนอแล สงฆพึงลงโทษ 
พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีประกอบดวยองค ๕ องค 
๕  อะไรบาง  คือ:- 
           ๑.  เปดกายอวดภิกษุทั้งหลาย 
           ๒.   ถลกขาออนอวดภิกษุทั้งหลาย   
           ๓.  เปดองคกําเนิดอวดภิกษุทั้งหลาย 
           ๔.  เปดไหลทั้งสองอวดภิกษุทั้งหลาย 
           ๕.  พูดเคาะภิกษุ   ชักจูงใหสมสูกับสตรีคฤหัสถ  
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           ดูกอนอุบาลี  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีประกอบดวยองค  ๕  นี้แล   
           ดูกอนอุบาลี    สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ 
องค ๕  อะไรบาง  คือ :-  
           ๑.   ขวนขวายเพ่ือความเส่ือมลาภแหงภิกษุทั้งหลาย 
           ๒.   ขวนขวายเพ่ือความพินาศแหงภิกษุทั้งหลาย 
           ๓.   ขวนขวายเพ่ือความอยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย             
           ๔.   ดาบริภาษภิกษุทั้งหลาย 
           ๕.   ยยุงภิกษุณีกับภิกษุทั้งหลายใหแตกกัน 
           ดูกอนอุบาลี  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีประกอบดวยองค  ๕  นี้แล 
           ดูกอนอุบาลี  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีผูประกอบดวยองค   แมอ่ืนอีก 
๕ องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ขวนขวายเพ่ือความเส่ือมลาภแหงภิกษุทั้งหลาย 
           ๒.  ขวนขวายเพ่ือความพินาศแหงภิกษุทั้งหลาย 
           ๓.  ขวนขวายเพ่ือความอยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย 
           ๔ . ดาบริภาษภิกษุทั้งหลาย 
           ๕.  ชกัจูงภิกษุณีใหสมสูกับภิกษุ 
           ดูกอนอุบาลี  สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีประกอบดวยองค ๕   นี้แล.  
 
                                องคของภิกษุไมควรใหโอวาท  
           [๑,๒๐๔]  อุ.  ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล  ไมพึงใหโอวาท 
แกภิกษุณีทั้งหลาย  พระพุทธเจาขา  
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           พ.  ดกูอนอุบาลี     ภิกษุประกอบดวยองค ๕     ไมพึงใหโอวาทแก    
ภิกษุณีทั้งหลาย  องค ๕  อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  เปนอลัชช ี
           ๒.  เปนพาล 
           ๓.  ไมใชปกตัตตะ 
           ๔.  เปนผูพูดประสงคใหเคลื่อนจากพรหมจรรย 
           ๕.  หาใชเปนผูพูดประสงคใหออกจากอาบัติไม 
           ดูกอนอุบาลี     ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล    ไมพึงใหโอวาทแก 
ภิกษุณีทั้งหลาย 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕  ไมพึงใหโอวาทแก 
ภิกษุณีทั้งหลาย  องค  ๕  อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ 
           ๒.  เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์                
           ๓.  เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์ 
           ๔.  เปนผูเขลา  ไมฉลาด 
           ๕.  ถกูซักเขา   ไมสามารถใหคําตอบขอท่ีซักถาม 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล    ไมพึงใหโอวาทแก 
ภิกษุณีทั้งหลาย  องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  เปนผูประกอบดวยอนาจารทางกาย              
           ๒.  เปนผูประกอบดวยอนาจารทางวาจา 
           ๓.  เปนผูประกอบดวยอนาจารทางกายและวาจา  
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           ๔.  ดาบริภาษภิกษุณีทั้งหลาย         
           ๕.  คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลาย  ดวยการคลกุคลีอันไมสมควรอยู 
           ดูกอนอุบาลี     ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล     ไมพึงใหโอวาทแก 
ภิกษุณีทั้งหลาย 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕   ไมพึงใหโอวาทแก 
ภิกษุณีทั้งหลาย   องค ๕  อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  เปนอลัชช ี                      
           ๒.  เปนพาล 
           ๓.  ไมใชปกตัตตะ 
           ๔.  เปนผูกอความบาดหมาง  กอความทะเลาะ  
           ๕.  เปนผูไมทําใหบริบูรณในสิกขา   
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล    ไมพึงใหโอวาทแก 
ภิกษุณีทั้งหลาย. 
 
                            องคของภิกษุผูไมควรรับใหโอวาท  
           [๑,๒๐๕]  อุ.    ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล     ไมพึงรับให 
โอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย  พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕   ไมพึงรับใหโอวาทแก 
ภิกษุณีทั้งหลาย  องค ๕  อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  เปนผูประกอบดวยอนาจารทางกาย 
           ๒.   เปนผูประกอบดวยอนาจารทางวาจา                 
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           ๓.  เปนผูประกอบดวยอนาจารทางกายและวาจา    
           ๔.  ดาบริภาษภิกษุณี 
           ๕.  เปนผูคลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลาย    ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร 
อยู 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล   ไมพึงรับใหโอวาทแก 
ภิกษุณีทั้งหลาย                                                        
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕   ไมพึงรับใหโอวาท 
แกภิกษุณีทั้งหลาย   องค ๕   อะไรบาง   คือ :- 
           ๑.  เปนอลัชช ี
           ๒.  เปนพาล                                                    
           ๓.  ไมใชปกตัตตะ 
           ๔.  เปนผูเตรียมจะไป 
           ๕.  อาพาธ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล   ไมพึงรับใหโอวาทแก 
ภิกษุณีทั้งหลาย. 
 
                           องคของภิกษุผูไมควรสนทนาดวย  
           [๑,๒๐๖]  อุ. ภิกษุทั้งหลาย ไมพึงสนทนากับภิกษุผูประกอบดวยองค 
เทาไรหนอแล   พระพุทธเจาขา 
          พ.  ดกูอนอุบาลี   ภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนากับภิกษุผูประกอบดวย 
องค ๕  องค  ๕  อะไรบาง  คือ :-  
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           ๑.  เปนผูไมประกอบดวยกองศีล   ของพระอเสขะ      
           ๒.  เปนผูไมประกอบดวยกองสมาธิ   ของพระอเสขะ 
           ๓.  เปนผูไมประกอบดวยกองปญญา   ของพระอเสขะ 
           ๔.  เปนผูไมประกอบดวยกองวิมุตติ  ของพระอเสขะ 
           ๕.  เปนผูไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ  ของพระอเสขะ 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนากับภิกษุประกอบดวยองค ๕ 
นี้แล       
 
                              องคของภิกษุผูควรสนทนาดวย  
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนากับภิกษุประกอบดวยองค  ๕ 
องค  ๕  อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  เปนผูประกอบดวยกองศีล  ของพระอเสขะ 
           ๒.  เปนผูประกอบดวยกองสมาธิ  ของพระอเสขะ 
           ๓.  เปนผูประกอบดวยกองปญญา  ของพระอเสขะ 
           ๔.  เปนผูประกอบดวยกองวิมุตติ  ของพระอเสขะ 
           ๕.  เปนผูประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ  ของพระอเสขะ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนากับภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล 
 
                             องคของภิกษุผูไมควรสนทนาอีกนัยหน่ึง 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนากับภิกษุประกอบดวยองคแม 
อ่ืนอีก ๕  องค ๕ อะไรบาง   คือ :- 
           ๑.   ไมเปนผูบรรลุอรรถปฏิสมัภิทา 
           ๒.  ไมเปนผูบรรลุธรรมปฏิสมัภิทา       
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           ๓.  ไมเปนผูบรรลุนิรุตติปฏิสมัภิทา     
           ๔.  ไมเปนผูบรรลุปฏิภาณปฏสิัมภิทา 
           ๕.  ไมพิจารณาจิตตามท่ีวิมุต  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนากับภิกษุประกอบดวยองค  ๕ 
นี้แล 
 
                            องคของภิกษุผูควรสนทนาดวย  
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนากับภิกษุประกอบดวยองค  ๕ 
องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  เปนผูบรรลุอรรถปฏิสัมภิทา 
           ๒.  เปนผูบรรลุธรรมปฏิสัมภิทา 
           ๓.  เปนผูบรรลุนริุตติปฏิสัมภิทา 
           ๔.  เปนผูบรรลุปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
           ๕.  พิจารณาจิตตามท่ีวิมุต 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนากับภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ 
นี้แล. 
                                 ภิกขุนีโอวาทวรรค  ที่  ๘  จบ 
 
                                          หัวขอประจําวรรค  
           [๑,๒๐๗]  ภิกษุณีฝายเดียวพึงลงโทษ ๑  ภิกษุณีพึงลงโทษอีก  ๒ นยั 
ลงโทษภิกษุณี  ๓ อยาง  ๑  ไมใหโอวาท ๑  ไมใหโอวาทอีก ๒ นัย  ๑  ไมรบั 
ใหโอวาทตรัสไว  ๒ อยาง  ๑  ในการสนทนาตรัสไว  ๒ หมวด ๑.  
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                                      อพุพาหิกวรรคที่  ๙    
                                  ไมสมมติดวยอุพพาหิกา  
           [๑,๒๐๘]  อุ.  ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล  สงฆไมพึงสมมติ 
ดวยอุพพาหิกา  พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕   สงฆไมพึงสมมติดวย 
อุพพาหิกา  องค ๕ อะไรบาง  คือ  :- 
           ๑.  เปนผูไมฉลาดในอรรถ 
           ๒.  เปนผูไมฉลาดในธรรม 
           ๓.  เปนผูไมฉลาดในนิรุตติ 
           ๔.  เปนผูไมฉลาดในพยัญชนะ 
           ๕.   เปนผูไมฉลาดในคําตนและคําหลัง                         
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    สงฆไมพึงสมมติดวย 
อุพพาหิกา. 
 
                                        สมมติดวยอุพพาหิกา  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา 
องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
              ๑.  เปนผูฉลาดในอรรถ 
              ๒.  เปนผูฉลาดในธรรม 
              ๓.  เปนผูฉลาดในนิรุตติ 
              ๔.  เปนผูฉลาดในพยัญชนะ 
              ๕.  เปนผูฉลาดในคําตนและคําหลัง  
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           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล    สงฆพึงสมมติดวย    
อุพพาหิกา           
                               
                           ไมสมมติดวยอุพพาหิกาอีกนัยหน่ึง  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๕    สงฆไมพึงสมมติ 
ดวยอุพพาหิกา  องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  เปนผูมักโกรธ  ถูกความโกรธครอบงํา 
           ๒. เปนผูลบหลู   ถูกความลบหลูครอบงํา 
           ๓.  เปนผูตีเสมอ   ถูกความตีเสมอครอบงํา 
           ๔.  เปนผูมีปกติริษยา    ถูกความริษยาครอบงํา 
           ๕.   เปนผูถือแตความเห็นของตน   ถืออยางแนนแฟนปลดไดยาก 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    สงฆไมพึงสมมติดวย 
อุพพาหิกา 
 
                                       สมมติดวยอุพพหิกา   
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา 
องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ไมเปนผูมักโกรธ  ไมถูกความโกรธครอบงํา              
           ๒.  ไมเปนผูลบหลู   ไมถกูความลบหลูครอบงํา 
           ๓.  ไมเปนผูตีเสมอ  ไมถูกความตีเสมอครอบงํา 
           ๔.  ไมเปนผูมีปกติริษยา  ไมถกูความริษยาครอบงํา 
           ๕.  ไมเปนผูถือแตความเห็นของตน ไมถืออยางแนนแฟนปลดไดงาย  
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           ดูกอนอุบาลี     ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล     สงฆพึงสมมติดวย   
อุพพาหิกา    
                                              
                           ไมสมมติดวยอุพพาหิกาอีกนัยหน่ึง  
           กอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก  ๕    สงฆไมพึงสมมติ 
ดวยอุพพาหิกา  องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.   โกรธ 
           ๒.   พยาบาท 
           ๓.   เบียดเบียน 
           ๔.   ยัว่ใหโกรธ                                             
           ๕.   ไมอดทน  ไมรับอนุสาสนีโดยเคารพ 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล    สงฆไมพึงสมมติดวย 
อุพพาหิกา 
 
                                       สมมติดวยอุพพาหิกา  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา 
องค ๕ อะไรบาง  คือ  :- 
           ๑.   ไมโกรธ 
           ๒.   ไมพยาบาท 
           ๓.   ไมเบียดเบียน 
           ๔.   ไมยั่วใหโกรธ 
           ๕.   เปนผูอดทน  มีปกติรับอนุสาสนีโดยเคารพ  
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           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล    สงฆพึงสมมติดวย    
อุพพาหิกา 
 
                         ไมสมมติดวยอุพพาหิกาอีกนัยหน่ึง  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  แมอ่ืนอีก ๕  สงฆไมพึงสมมติ 
ดวยอุพพาหิกา  องค ๕ อะไรบาง  คือ: 
           ๑.  เปนผูลอใหหลง  ใหระลึกไมได 
           ๒.  เปนผูพูดไมใหทําโอกาส 
           ๓.  ไมเปนผูโจทตามอาบัติในธรรมและวนิัยที่สมควร 
           ๔.  ไมเปนผูปรับตามอาบัติในธรรมและวนิัยที่สมควร 
           ๕.  ไมชี้แจงตามความเห็น 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล    สงฆไมพึงสมมติดวย 
อุพพาหิกา 
 
                                     สมมติดวยอุพพหิกา  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา 
องค ๕  อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  เปนผูเตือนใหระลึก  ไมใชลอใหหลง           
           ๒.  เปนผูพูดใหทําโอกาส                        
           ๓.  เปนผูโจทตามอาบัติในธรรมและวินัยท่ีสมควร 
           ๔.  เปนผูปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยที่สมควร 
           ๕.  ชีแ้จงตามความเห็น  
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           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล    สงฆพึงสมมติดวย   
อุพพาหิกา 
 
                              ไมสมมติดวยอุพพาหิกาอีกนัยหน่ึง  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค    แมอ่ืนอีก ๕ สงฆไมพึงสมมติ 
ดวยอุพพาหิกา  องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ถงึฉันทาคติ 
           ๒.  ถงึโทสาคติ 
           ๓.  ถงึโมหาคติ 
           ๔.  ถงึภยาคติ 
           ๕.  เปนอลัชช ี                            
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล    สงฆไมพึงสมมติดวย 
อุพพาหิกา 
 
                                             สมมติดวยอุพพาหิกา  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา 
องค ๕ อะไรบาง  คือ 
           ๑.  ไมถึงฉันทาคติ                                  
           ๒.  ไมถึงโทสาคติ                                                       
           ๓.  ไมถึงโมหาคติ 
           ๔.  ไมถึงภยาคติ 
           ๕.  เปนลัชชี  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 827 

           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล    สงฆพึงสมมติดวย   
อุพพาหิกา 
 
                      ไมสมมติดวยอุพพพาหิกาอีกนัยหน่ึง  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค   แมอ่ืนอีก ๕ สงฆไมพึงสมมติ 
ดวยอุพพาหิกา  องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ถงึฉันทาคติ 
           ๒.  ถงึโทสาคติ       
           ๓.  ถงึโมหาคติ 
           ๔.   ถงึภยาคติ       
           ๕.  ถงึฉลาดในวินัย 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕   นี้แล    สงฆไมพึงสมมติดวย 
อุพพาหิกา 
 
                                     สมมติดวยอุพพหิกา  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา 
องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.   ไมถึงฉันทาคติ 
           ๒.  ไมถึงโทสาคติ                                    
           ๓.  ไมถึงโมหาคติ 
           ๔.   ไมถึงภยาคติ 
           ๕.  ฉลาดในวินัย  
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           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล    สงฆพึงสมมติดวย    
อุพพาหิกา. 
 
                                 องคของภิกษุผูโงแท   
           [๑,๒๐๙]  อุ.  ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล    ถงึความนับวา 
เปนผูโงแท  พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  ถึงความนับวาเปนผูโง 
แท  องค  ๕  อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ไมรูสุตตะ 
           ๒.  ไมรูสุตตานุโลม 
           ๓.  ไมรูวินัย 
           ๔.  ไมรูวินยานุโลม                                                           
           ๕.  ไมฉลาดในฐานะและอฐานะ 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล    ถึงความนับวาเปนผู 
โงแท 
 
                                 องคของภิกษุผูฉลาดแท  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล  ถึงความนับวาเปนผู 
ฉลาดแท   องค  ๕ อะไรบาง   คือ                                                                    
           ๑.  รูสุตตะ 
           ๒.  รูสุตตานุโลม  
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           ๓.  รูวินัย   
           ๔.  รูวินยานุโลม 
           ๕.  ฉลาดในฐานะและอฐานะ 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล    ถึงความนับวาเปนผู 
ฉลาดแท 
 
                                องคของภิกษุผูโงแทอีกนัยหน่ึง  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕  แมอ่ืนอีก  ถึงความนับวาเปน 
ผูโงแท   องค ๕  อะไรบาง   คือ :- 
           ๑.   ไมรูธรรม                                                      
           ๒.  ไมรูธรรมานุโลม  
           ๓.  ไมรูวินัย 
           ๔.  ไมรูวินยานุโลม 
           ๕.  ไมฉลาดในคําตนและคําหลัง 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    ถึงความนับวาเปนผู 
โงแท                  
 
                                      องคของภิกษผูุฉลาดแท  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕  ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท 
องค  ๕   อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  รูธรรม                                                              
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           ๒.  รูธรรมานุโลม 
           ๓.  รูวินัย   
           ๔.   รูวินยานุโลม 
           ๕.  ฉลาดในคําตนและคําหลัง 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล    ถึงความนับวาเปนผู 
ฉลาดแท 
 
                          องคของภิกษุผูโงแทอีกนัยหน่ึง  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก ถึงความนับวาเปน 
ผูโงแท  องค ๕ อะไรบาง   คือ :- 
           ๑.  ไมรูวัตถุ 
           ๒.  ไมรูนิทาน 
           ๓.  ไมรูบัญญัติ 
           ๔.  ไมรูบทอันตกหลนภายหลัง 
           ๕.  ไมรูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล    ถึงความนับวาเปนผู 
โงแท 
 
                                  องคของภิกษุผูฉลาดแท  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค ๕  ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท 
องค ๕  อะไรบาง  คือ :-  
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           ๑.   รูวัตถุ   
           ๒.   รูนิทาน 
           ๓.   รูบัญญัติ 
           ๔.   รูบทอันตกหลนภายหลัง 
           ๕.   รูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล    ถึงความนับวาเปนผู 
ฉลาดแท  
 
                          องคของภิกษุผูโงแทอีกนัยหน่ึง  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก  ถึงความนับวาเปน 
ผูโงแท   องค ๕  อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ไมรูอาบัติ 
           ๒.  ไมรูสมุฏฐานอาบัติ 
           ๓.  ไมรูประโยคอาบัติ 
           ๔.  ไมรูความระงับอาบัติ 
           ๕.  ไมฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล    ถึงความนับวาเปนผู 
โงแท 
 
                                  องคของภิกษุผูฉลาดแท  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  ถงึความนับวาเปนผูฉลาดแท 
องค ๕  อะไรบาง  คือ :-  
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           ๑.  รูอาบัติ   
           ๒.  รูสมุฏฐานอาบัติ                                     
           ๓.  รูประโยคอาบัติ 
           ๔.  รูการระงับอาบัติ 
           ๕.  ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล    ถึงความนับวาเปนผู 
ฉลาดแท        
                                                                            
                               องคของภิกษุผูโงแทอีกนัยหน่ึง  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก  ถึงความนับวาเปนผู 
โงแท   องค ๕  อะไรบาง   คือ :- 
           ๑.  ไมรูอธิกรณ 
           ๒.  ไมรูสมุฏฐานอธิกรณ 
           ๓. ไมรูประโยคอธิกรณ 
           ๔. ไมผูความระงับอธิกรณ 
           ๕.  ไมฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล    ถึงความนับวาเปนผู 
โงแท                   
                                                                                        
                                        องคของภิกษุผูฉลาดแท  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕ ถึงความนับวา  เปนผูฉลาด 
แท   องค ๕  อะไรบาง  คือ :-  
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           ๑.  รูอธิกรณ   
           ๒.  รูสมุฏฐานอธิกรณ 
           ๓.  รูประโยคอธิกรณ                                                     
           ๔.  รูความระงับอธิกรณ 
           ๕.  ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล    ถึงความนับวาเปนผู 
ฉลาดแท. 
                               อุพพาหิกาวรรคท่ี  ๙  จบ 
 
                                   หัวขอประจําวรรค  
           [๑,๒๑๐]  ไมฉลาดในอรรถ  ๑  มักโกรธ  ๑  ยั่วใหโกรธ  ๑  ลอใหหลง 
๑ ถึงฉันทาคติ  ๑  ไมฉลาด  ๑  ไมฉลาดอีก  ๑  สุตตะ ๑  ธรรม  ๑  วัตถ ุ ๑  อาบัติ 
๑  อธิกรณ   ฝายละ  ๒ ๆ  ทานประกาศแลวท้ังหมด   ขอทานท้ังหลายจงรูฝาย 
ดําและฝายขาวเทอญ. 
 
                                  อธกิรณวูปสมวรรคท่ี  ๑๐  
                          องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณ  
           [๑,๒๑๑]  อุ.   ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล    ไมควรระงับ 
อธิกรณ  พระพุทธเจาขา         
           พ.  ดกูอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค ๕   ไมควรระงับอธิกรณ 
องค ๕  อะไรบาง  คือ :-  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 834 

           ๑.  ไมรูอาบัติ   
           ๒.  ไมรูสมุฏฐานอาบัติ 
           ๓.  ไมรูประโยคอาบัติ              
           ๔.  ไมรูความระงับอาบัติ 
           ๕.  ไมฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมควรระงับอธิกรณ 
 
                             องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  ควรระงับอธิกรณ   องค  ๕ 
อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  รูอาบัติ 
           ๒.  รูสมุฏฐานอาบัติ 
           ๓.  รูประโยคอาบัติ 
           ๔.  รูความระงับอาบัติ 
           ๕.  ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ควรระงับอธิกรณ 
 
                       องคของภกิษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหน่ึง  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมควรระงับอธิกรณ 
องค ๕  อะไรบาง  คือ :-   
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           ๑.  ไมรูอธิกรณ                                                        
           ๒.  ไมรูสมุฏฐานอธิกรณ 
           ๓.  ไมรูประโยคอธิกรณ 
           ๔.  ไมรูความระงับอธิกรณ 
           ๕.  ไมฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมควรระงับอธิกรณ 
 
                             องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  ควรระงับอธิกรณ  องค  ๕ 
อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  รูอธิกรณ 
           ๒.  รูสมุฏฐานอธิกรณ                  
           ๓.  รูประโยคอธิกรณ 
           ๔.  รูความระงับอธิกรณ 
           ๕.  ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล  ควรระงับอธิกรณ 
 
                        องคของภกิษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหน่ึง  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมควรระงับอธิกรณ 
องค  ๕   อะไรบาง  คือ  :- 
           ๑.  ถงึฉันทาคติ  
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           ๒.  ถงึโทสาคติ   
           ๓.  ถงึโมหาคติ 
           ๔.  ถงึภยาคติ 
           ๕.  เปนอลัชช ี
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมควรระงับอธิกรณ 
 
                          องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  ควรระงับอธิกรณ  องค ๕ 
อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ไมถึงฉันทาคติ      
           ๒.  ไมถึงโทสาคติ                       
           ๓.  ไมถึงโมหาคติ 
           ๔.  ไมถึงภยาคติ 
           ๕.  เปนลัชช ี
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ควรระงับอธิกรณ 
 
                     องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอกีนัยหน่ึง 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก ไมควรระงับอธิกรณ 
องค  ๕  อะไรบาง   คือ :- 
           ๑.  ถงึฉันทาคติ 
           ๒.  ถงึโทสาคติ  
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           ๓.  ถงึโมหาคติ   
           ๔.  ถงึภยาคติ 
           ๕.  เปนผูไดยินไดฟงนอย 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมควรระงับอธิกรณ 
 
                         องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  ควรระงับอธิกรณ  องค ๕ 
อะไรบาง   คือ :- 
           ๑.  ไมถึงฉันทาคติ 
           ๒.  ไมถึงโทสาคติ 
           ๓.  ไมถึงโมหาคติ 
           ๔.  ไมถึงภยาคติ 
           ๕.  เปนผูไดยินไดฟงมาก 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ควรระงับอธิกรณ 
 
                   องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอกีนัยหน่ึง  
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก    ไมควรระงับ 
อธิกรณ  องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ไมรูวัตถุ 
           ๒.  ไมรูนิทาน                            
           ๓.  ไมรูบัญญัติ  
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           ๔.  ไมรูบทที่ตกหลนภายหลัง   
           ๕.  ไมรูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕ นี้แล  ไมควรระงับอธิกรณ 
 
                             องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ  
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  ควรระงับอธิกรณ  องค  ๕ 
อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  รูวัตถุ 
           ๒.  รูนิทาน 
           ๓.  รูบัญญัติ 
           ๔.  รูบทที่ตกหลนภายหลัง 
           ๕.  รูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  ควรระงับอธิกรณ 
 
                      องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอกีนัยหน่ึง   
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก    ไมควรระงับ 
อธิกรณ  องค ๕  อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ถงึฉันทาคติ 
           ๒.  ถงึโทสาคติ 
           ๓.  ถงึโมหาคติ 
           ๔.  ถงึภยาคติ  
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           ๕.  ไมฉลาดในวินัย   
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล  ไมควรระงับอธิกรณ 
 
                           องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  ควรระงับอธิกรณ  องค  ๕ 
อะไรบาง  คือ :-  
           ๑.  ไมถึงฉันทาคติ 
           ๒. ไมถึงโทสาคติ 
           ๓. ไมถึงโมหาคติ 
           ๔. ไมถึงภยาคติ 
           ๕.  ฉลาดในวินัย 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล   ควรระงับอธิกรณ 
 
                    องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอกีนัยหน่ึง 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก    ไมควรระงับ 
อธิกรณ  องค ๕  อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ถงึฉันทาคติ 
           ๒.  ถงึโทสาคติ 
           ๓.  ถงึโมหาคติ         
           ๔.   ถงึภยาคติ 
           ๕.  เปนผูหนักในบุคคล  ไมหนักในสงฆ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  ไมควรระงับอธิกรณ  
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                             องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  ควรระงับอธิกรณ  องค ๕ 
อะไรบาง  คือ :-   
           ๑.  ไมถึงฉันทาคติ 
           ๒.  ไมถึงโทสาคติ 
           ๓.  ไมถึงโมหาคติ 
           ๔.   ไมถึงภยาคติ 
           ๕.  เปนผูหนักในสงฆ  ไมหนักในบุคคล 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล  ควรระงับอธิกรณ 
 
                     องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอกีนัยหน่ึง  
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุประกอบดวยองค  ๕   แมอ่ืนอีก    ไมควรระงับ 
อธิกรณ  องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ถงึฉันทาคติ 
           ๒.  ถงึโทสาคติ                                                 
           ๓.  ถงึโมหาคติ 
           ๔.   ถงึภยาคติ 
           ๕.  เปนผูหนักในอามิส  ไมหนักในสัทธรรม         
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค ๕  นี้แล  ไมควรระงับอธิกรณ 
 
                                   องคของภิกษุผูควรระงับอธกิรณ  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  ควรระงับอธิกรณ  องค  ๕ 
อะไรบาง  คือ :-  
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           ๑.  ไมถึงฉันทาคติ    
           ๒.  ไมถึงโทสาคติ                                                     
           ๓.  ไมถึงโมหาคติ 
           ๔.  ไมถึงภยาคติ 
           ๕.  เปนผูหนักในสัทธรรม  ไมหนักในอามิส 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุประกอบดวยองค  ๕  นี้แล   ควรระงับอธิกรณ  
 
                                         สงฆแตกกัน  
           [๑,๒๑๒]   อุ.   สงฆแตกกันดวยอาการเทาไรหนอแล  พระพุทธเจาขา 
           พ.   ดกูอนอุบาลี   สงฆแตกกันดวยอาการ  ๕    อาการ ๕    อะไรบาง 
คือ   กรรม     อุเทศ ๑   ชีแ้จง ๑   สวดประกาศ ๑    ใหจับสลาก ๑    ดกูอน 
อุบาลี   สงฆแตกกันดวยอาการ ๕  นีแ้ล. 
 
                                    สังฆราชีและสังฆเภท  
           [๑,๒๑๓]   อุ.   พระพุทธเจาขา   ที่ตรัสวา  ความราวรานแหงสงฆนั้น 
ดวยเหตุเพียงเทาไร     จึงเปนความราวรานแหงสงฆ     แตไมถงึความแตกแหง 
สงฆ    อนึ่ง   ดวยเหตุเพียงเทาไร    จึงเปนความราวรานแหงสงฆทั้งความแตก 
แหงสงฆ 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  อาคันตุกวัตรนั่น  เราบัญญัติไวแลว   สําหรับภิกษุ 
พวกอาคันตุกะ  เมื่อสิกขาบทอันเราบัญญัติไวเรียบรอยอยางนี้แลว   ภิกษุพวก 
อาคันตุกะไมประพฤติในอาคันตุกวัตร  
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           ดูกอนอุบาลี    แมอยางนี้แล    เปนความราวรานแหงสงฆ    แตไมถงึ   
ความแตกแหงสงฆ 
           ดูกอนอุบาลี   อาวาสิกวัตรนั่น  เราบัญญติัไวแลว    สาํหรับภิกษุพวก 
เจาถิ่นเมื่อสิกขาบทอันเราบัญญัติไวเรียบรอยอยางนี้แลว     ภิกษุเจาถิ่นไมประ- 
พฤติในอาวาสิกวัตร                                   
           ดูกอนอุบาลี    แมอยางนี้แล    เปนความราวรานแหงสงฆ    แตไมถงึ 
ความแตกแหงสงฆ                 
           ดูกอนอุบาลี   ภัตตัคควัตรในโรงภัตรนั่น    เราบัญญัติไวแลว  สําหรบั 
ภิกษุทั้งหลาย  ตามลําดับผูแกกวา  ตามลําดับราตรี  ตามสมควร  คือ  อาสนะ 
ที่ดี  น้ําที่สะอาด  กอนขาวท่ีดี   เมื่อสิกขาบท  อันเราบัญญัติไวเรียบรอยอยาง 
นี้แลว   พวกพระใหมเกียดกันอาสนะในโรงภัตรสําหรับพระเถระเสีย 
           ดูกอนอุบาลี   แมอยางนี้    เปนความราวรานแหงสงฆ   แตไมถึงความ 
แตกแหงสงฆ                                                                  
           ดูกอนอุบาลี  เสนาสนวัตรในเสนาสนะนั่น  เราบัญญัติไวแลว  สําหรบั 
ภิกษุทั้งหลาย   ตามลําดับผูแกกวา   ตามลําดับราตรี  ตามสมควร  เมื่อสิกขาบท 
อันเราบัญญัติไวเรียบรอยอยางนี้แลว       พวกพระใหมเกียดกันเสนาสนะของ 
พระเถระเสีย 
           ดูกอนอุบาลี   แมอยางนี้    เปนความราวรานแหงสงฆ   แตไมถึงความ 
แตกแหงสงฆ 
           ดูกอนอุบาลี  อุโบสถอยางเดียวกัน  ปวารณาอยางเดียวกัน  สังฆกรรม 
อยางเดียวกัน  กรรมใหญนอยอยางเดียวกัน  ภายในสีมานั่น   เราบัญญัติไว  
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แลวแกภิกษุทั้งหลาย   เมือ่สิกขาบทอันเราบัญญัติไวเรียบรอยอยางนี้แลว   ภิกษุ   
ทั้งหลายตางทําความแตกแยกกัน   แลวคุมกันเปนคณะแยกทําอุโบสถ    แยกทํา 
ปวารณา   แยกทําสังฆกรรม   แยกทํากรรมใหญนอย   ภายในสีมานั่นแหละ 
           ดูกอนอุบาลี    แมอยางนี้     เปนทั้งความราวรานแหงสงฆ    ทั้งความ 
แตกแหงสงฆแล. 
                         อธิกรณวปูสมวรรคที่  ๑๐  จบ 
 
                                  หัวขอประจําวรรค  
           [๑,๒๑๔]  อาบัติ   อธิกรณ  ลําเอียงเพราะรักใคร   ไดยินไดฟงนอย 
วัตถุ   ไมฉลาด   บุคคล   อามิส     สงฆแตกกัน    ความราวรานแหงสงฆ    และ 
ความแตกแหงสงฆ. 
 
                                     สงัฆเภทวรรท่ี  ๑๑  
                                ภิกษผูุทําลายสงฆมีโทษ  
           [๑,๒๑๕]   อุ.   ภิกษุผูทําลายสงฆ      ประกอบดวยองคเทาไรหนอแล 
เปนผูไปอบาย   ตกนรก   ชั่วกัป   เยียวยาไมได   พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ  ประกอบดวยองค ๕  เปนผูไป 
อบาย  ตกนรก   ชั่วกัป   เยียวยาไมได   องค ๕ อะไรบาง 
           ดูกอนอุบาลี      ภิกษุในธรรมวินัยนี้     แสดงอธรรมวาเปนธรรม  ๑ 
แสดงธรรมวาเปนอธรรม  ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย  ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย  ๑ 
อําพรางความเห็นดวยกรรม  ๑  
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           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ   ประกอบดวยองค ๕ นี้แล   เปนผู   
ไปอบาย   ตกนรก  ชั่วกปั   เยียวยาไมได                                           
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆประกอบดวยองค  ๕  แมอ่ืนอีก  เปน 
ผูไปอบาย   ตกนรก  ชั่วกัป  เยียวยาไมได  องค ๕ อะไรบาง                    
           ดูกอนอุบาลี     ภิกษุในธรรมวินัยนี้     แสดงอธรรมวาเปนธรรม  ๑ 
แสดงธรรมวาเปนอธรรม  ๑      แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑      แสดงวินัยวาเปน 
อวินัย ๑   อําพรางความเห็นดวยอุเทศ ๑ 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูทําลายสงฆ   ประกอบดวยองค ๕ นี้แล   เปนผุ 
ไปอบาย   ตกนรก   ชั่วกปั   เยียวยาไมได 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุผูทําลายสงฆ    ประกอบดวยองค ๕    แมอ่ืนอีก         
เปนผูไปอบาย   ตกนรก   ชั่วกัป    เยียวยาไมได   องค ๕  อะไรบาง                     
           ดูกอนอุบาลี     ภิกษุในธรรมวินัยนี้       แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ 
แสดงธรรมวาเปนอธรรม ๑  แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑  แสดงวินัยวาเปนอวินัย 
๑   ชี้แจงอําพรางความเห็น   ๑ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ   ประกอบดวยองค ๕  นี้แล     เปนผู 
ไปอบาย  ตกนรก  ชั่วกัป    เยียวยาไมได                                             
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูทําลายสงฆ    ประกอบดวยองค ๕    แมอ่ืนอีก 
เปนผูไปอบาย   ตกนรก   ชั่วกัป   เยียวยาไมได   องค ๕  อะไรบาง 
           ดูกอนอุบาลี     ภิกษุในธรรมวินัยนี้       แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ 
แสดงธรรมวาเปนอธรรม ๑      แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑     แสดงวินัยวาเปน 
อวินัย ๑   อําพรางความเห็นดวยสวดประกาศ ๑ 
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           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ   ประกอบดวยองค ๕  นี้แล   เปนผู 
ไปอบาย  ตกนรก   ชั่วกัป   เยียวยาไมได   
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ    ประกอบดวยองค ๕     แมอ่ืนอีก 
เปนผูไปอบาย  ตกนรก  ชัว่กัป  เยียวยาไมได  องค ๕ อะไรบาง    
           ดูกอนอุบาลี     ภิกษุในธรรมวินัยนี้     แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ 
แสดงธรรมวาเปนอธรรม ๑      แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑      แสดงวินัยวาเปน 
อวินัย ๑  อําพรางความเห็นดวยใหจับสลาก ๑ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ  ประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  เปนผูไป 
อบาย  ตกนรก  ชั่วกัป  เยียวยาไมได 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุผูทําลายสงฆ    ประกอบดวยองค ๕    แมอ่ืนอีก 
เปนผูไปอบาย   ตกนรก  ชั่วกัป    เยียวยาไมได  องค ๕  อะไรบาง 
           ดูกอนอุบาลี     ภิกษุในธรรมวินัยนี้      แสดงอธรรมวาเปนธรรม  ๑ 
แสดงธรรมวาเปนอธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑  แสดงวินัยวาเปนอวินัย 
๑  อําพรางความถูกใจดวยกรรม ๑. . . 
           . . . อําพรางความถูกใจดวยอุเทศ . . . 
           . . . ชีแ้จงอําพรางความถูกใจ. . .     
           . . .  อําพรางความถูกใจดวยสวดประกาศ. . . 
           . . .  อําพรางความถูกใจดวยใหจับสลาก. . . 
           ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ  ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไป 
อบาย  ตกนรก  ชั่วกัป  เยียวยาไมได 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุผูทําลายสงฆ    ประกอบดวยองค ๕    แมอ่ืนอีก 
เปนผูไปอบาย  ตกนรก  เยียวยาไมได  องค ๕ อะไรบาง  
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           ดู กอนอุบาลี     ภิกษุในธรรมวินัยนี้      แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑   
 แสดงธรรมวาเปนอธรรม ๑  แสดงอวินัยวาเปนวินัย  ๑  แสดงวินัยวาเปนอวินัย 
 ๑   อําพรางความพอใจดวยกรรม ๑ . . . 
           . . .   อําพรางความพอใจดวยอุเทศ. . . 
           . . .   ชี้แจงอําพรางความพอใจ . . . 
           . . .   อําพรางความพอใจดวยสวดประกาศ. . . 
           . . .   อําพรางความพอใจดวยใหจับสลาก. . . 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ   ประกอบดวยองค ๕ นี้แล   เปนผู 
 ไปอบาย   ตกนรก  ชั่วกปั  เยียวยาไมได                                              
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูทําลายสงฆ    ประกอบดวยองค ๕    แมอ่ืนอีก 
เปนผูไปอบาย  ตกนรก  ชัว่กัป    เยียวยาไมได  องค ๕ อะไรบาง 
           ดูกอนอุบาลี     ภิกษุในธรรมวินัยนี้     แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ 
 แสดงธรรมวาเปนอธรรม ๑      แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑      แสดงวินัยวาเปน 
อวินัย ๑  อําพรางสัญญาดวยกรรม ๑. . . 
           . . .  อําพรางสัญญาดวยอุเทศ. . . 
           . . .  ชี้แจงอําพรางสัญญา . . . 
           . . .  อําพรางสัญญาดวยสวดประกาศ . . .                              
           . . .  อําพรางสัญญาดวยใหจับสลาก. . . 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูทําลายสงฆ   ประกอบองค ๕ นี้แล   เปนผูไป 
อบาย  ตกนรก  ชั่วกัป  เยียวยาไมได.  
                              สังฆเภทวรรค  ที ่ ๑๑  จบ  
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                                   หัวขอประจําวรรค    
           [๑,๒๑๖]   อําพรางความเห็นดวยกรรม   อุเทศ   ชี้แจง  สวดประกาศ 
และใหจับสลาก   รวม ๕  นี ้   อิงความเห็น   ความถูกใจ   ความชอบใจ    และ 
สัญญา ๓ อยางนั้น   มีนัยตามแนว  ๕  อยางนั้นแล. 
 
                             ทุติยสังฆเภทวรรค  ที่  ๑๒  
                              ภิกษุผูทําลายสงฆไมมีโทษ  
           [๑,๒๑๗]   อุ.   ภิกษุผูทําลายสงฆ   ประกอบดวยองคเทาไร   หนอแล 
เปนผูไมไปอบาย   ไมตกนรก  ไมอยูชั่วกัป  มิใชเยียวยาไมได  พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆประกอบดวยองค  ๕  เปนผูไมไป 
อบาย  ไมตกนรก  ไมอยูชั่วกัป   มิใชเยียวยาไมได  องค  ๕  อะไรบาง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑  แสดง 
ธรรมวาเปนอธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย  ๑  แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ ไม 
อําพรางความเห็นดวยกรรม ๑               
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆประกอบดวยองค ๕  นี้แล   เปนผูไม 
ไปอบาย  ไมตกนรก  ไมอยูชั่วกัป  มใิชเยียวยาไมได 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูทําลายสงฆ  ประกอบดวยองค   แมอ่ืนอีก ๕ ไม 
เปนผูไปอบาย  ไมตกนรก  ไมอยูชั่วกปั  มิใชเยียวยาไมได  องค ๕ อะไรบาง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   แสดงอธรรมวาเปนธรรม  ๑ แสดง 
ธรรมวาเปนอธรรม  ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย  ๑  แสดงวินัยวาเปนอวินัย  ๑ ไม 
อําพรางความเห็นดวยอุเทศ ๑                                             
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           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ   ประกอบดวยองค  ๕  นี้แล   เปนผู       
ไมไปอบาย  ไมตกนรก  ไมอยูชั่วกัป   มิใชเยียวยาไมได                         
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค  แมอ่ืนอีก ๕ เปน 
ผูไมไปอบาย  ไมตกนรก  ไมอยูชั่วกปั  มิใชเยียวยาไมได  องค ๕ อะไรบาง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดง 
ธรรมวาเปนอธรรม ๑   แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑   แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ 
ชี้แจงไมอําพรางความเห็น ๑ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค  ๕  นี้แล เปนผูไม 
ไปอบาย  ไมตกนรก  ไมอยูชั่วกัป  มใิชเยียวยามิได 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค   แมอ่ืนอีก  ๕  เปน 
ผูไมไปอบาย  ไมตกนรก  ไมอยูชั่วกปั  มิใชเยียวยาไมได  องค ๕ อะไรบาง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   แสดงอธรรมวาเปนธรรม  ๑ แสดง 
ธรรมวาเปนอธรรม ๑  แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย  ๑ ไม 
อําพรางความเห็นดวยสวดประกาศ ๑ 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค  ๕  นี้แล  เปนผูไม 
ไปอบาย  ไมตกนรก  ไมอยูชั่วกัป  มใิชเยียวยาไมได             
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค  แมอ่ืนอีก ๕ เปน 
ผูไมไปอบาย  ไมตกนรก  ไมอยูชั่วกปั  มิใชเยียวยาไมได  องค ๕  อะไรบาง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  แสดงอธรรมวาเปนธรรม  ๑ แสดง      
ธรรมวาเปนอธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย  ๑  แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ ไม 
อําพรางความเห็นดวยใหจับฉลาก ๑                                                         
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           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ  ประกอบดวยองค ๕ นี้แล  เปนผูไม 
ไปอบาย  ไมตกนรก  ไมอยูชั่วกัป  มใิชเยียวยาไมได   
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ  ประกอบดวยองค  แมอ่ืนอีก ๕ เปน 
ผูไมไปอบาย  ไมตกนรก  ไมอยูชั่วกปั  มิใชเยียวยาไมได  องค ๕ อะไรบาง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดง 
ธรรมวาเปนอธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย  ๑  แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ ไม 
อําพรางความถูกใจดวยกรรม ๑ . . . 
           . . .ไมอําพรางความถูกใจดวยอุเทศ. . . 
           . . . ชีแ้จงไมอําพรางความถูกใจ . . . 
           . . .ไมอําพรางความถูกใจดวยสวดประกาศ. . . 
           . . .ไมอําพรางความถูกใจดวยใหจับฉลาก. . . 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ  ประกอบดวยองค ๕ นี้แล    เปนผู 
ไมไปอบาย  ไมตกนรก  ไมอยูชั่วกัป  มิใชเยียวยาไมได 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค  แมอ่ืนอีก ๕ เปน 
ผูไมไปอบาย  ไมตกนรก  ไมอยูชั่วกปั  มิใชเยียวยาไมได  องค ๕ อะไรบาง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑  แสดง 
 ธรรมวาเปนอธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย  ๑  แสดงวินัยวาเปนอวินัย  ๑ ไม 
อําพรางความชอบใจดวยกรรม ๑. . . 
           . . .ไมอําพรางความชอบใจดวยอุเทศ. . . 
           . . .ชี้แจงไมอําพรางความชอบใจ. . . 
           . . .ไมอําพรางความชอบใจดวยสวดประกาศ. . . 
           . . .ไมอําพรางความชอบใจดวยใหจับฉลาก. . .  
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           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ   ประกอบดวยองค  ๕ นี้แล    เปนผู 
ไมไปอบาย   ไมตกนรก   ไมอยูชั่วกัป   มิใชเยียวยามิได  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ  ประกอบดวยองค  แมอ่ืนอีก ๕ เปน  
ผูไมไปอบาย   ไมตกนรก   ไมอยูชั่วกัป   มิใชเยียวยาไมได   องค ๕ อะไรบาง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดง 
ธรรมวาเปนอธรรม  ๑  แสดงอวินัยวาเปนวินัย  ๑  แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ ไม 
อําพรางสัญญาดวยกรรม ๑ 
           . . .ไมอําพรางสัญญาดวยอุเทศ. . . 
           . . .ชี้แจงไมอําพรางสัญญา. . . 
           . . .ไมอําพรางสัญญาดวยสวดประกาศ. . . 
           . . .ไมอําพรางสัญญาดวยใหจับฉลาก. . . 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูทําลายสงฆ   ประกอบดวยองค  ๕ นี้แล    เปนผู 
ไมไปอบาย  ไมตกนรก  ไมอยูชั่วกัป   มิใชเยียวยาไมได. 
                            ทุติยสังฆเภทวรรค  ที่  ๑๒  จบ 
 
                                      หัวขอประจาํวรรค  
           [๑,๒๑๘]   ไมอําพรางความเห็นดวยกรรม  อุเทศ   ชีแ้จง  สวดประกาศ 
และใหจับฉลาก   รวม ๕  นี้อิงความเห็น    ความถูกใจ    ความชอบใจ    และ 
สัญญา ๓ อยางนี้   มีนัยตามแนว  ๕  อยางนั้น    ขอทานท้ังหลาย   จงรูวิธี  ๒๐ 
ถวนในฝายขาว  เหมือนวิธี  ๒๐ ถวน  ในฝายดําขางหลัง  ฉะนั้นเทอญ.  
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                                      อาวาสิกวรรค  ที่  ๑๓    
                                    องคของภิกษุเจาอาวาส  
           [๑,๒๑๙]   อุ.   ภิกษุเจาอาวาส    ประกอบดวยองคเทาไร     หนอแล 
เก็บของสงฆที่นํามาเก็บไว  เหมือนถูกโยนลงนรก  พระพุทธเจาขา     
           พ.  ดกูอนอุบาลี   ภิกษุเจาอาวาส  ประกอบดวยองค  ๕  เก็บของสงฆ 
ตามท่ีนํามาเก็บไว   เหมือนถูกโยนลงนรก  องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ถงึฉันทาคติ 
           ๒.  ถงึโทสาคติ 
           ๓.  ถงึโมหาคติ 
           ๔.  ถงึภยาคติ 
           ๕.  ใชสอยของสงฆดุจของสวนตัว                                   
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุเจาอาวาส    ประกอบดวยองค ๕  นี้แล    เก็บของ 
สงฆตามท่ีนํามาเก็บไว  เหมือนถูกโยนลงนรก 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุเจาอาวาส   ประกอบดวยองค  ๕  เก็บของสงฆตาม 
ที่นํามาเก็บไว  เหมือนสงข้ึนสวรรค  องค ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ไมถึงฉันทาคติ 
           ๒.  ไมถึงโทสาคติ 
           ๓.  ไมถึงโมหาคติ 
           ๔.  ไมถึงภยาคติ 
           ๕.  ไมใชสอยของสงฆ  ดุจของสวนตัว 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุเจาอาวาส  ประกอบดวยองค  ๕  นีแ้ล เก็บของสงฆ 
ตามท่ีนํามาเก็บไว  เหมือนถูกสงข้ึนสวรรค.                                  
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                                 การชี้แจงวินัย   
           [๑,๒๒๐]  อุ.  การชี้แจงวินัย     ที่ไมเปนธรรมมีเทาไร     หนอแล 
พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  การชี้แจงวินัยที่ไมเปนธรรมน้ีมี ๕ อยาง  ๕ อยาง 
อะไรบาง 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
           ๑.   ชีแ้จงอธรรมวาเปนธรรม 
           ๒.   ชี้แจงธรรมวาเปนอธรรม 
           ๓.   ชีแ้จงอวินัยวาเปนวินัย 
           ๔.   ชีแ้จงวินัยวาเปนอวินัย               
           ๕.  บญัญัติขอท่ีพระพุทธเจาไมไดทรงบัญญัติ ถอนขอท่ีพระพุทธเจา 
ทรงบัญญัติแลวเสีย                                                               
           ดูกอนอุบาลี   การชี้แจงวินัยที่ไมเปนธรรม  ๕  อยาง   นี้แล 
           ดูกอนอุบาลี   การชี้แจงวินัยที่เปนธรรมน้ีมี  ๕  อยาง ๕ อยาง   อะไร 
บาง        
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
           ๑.   ชีแ้จงอธรรมวาเปนอธรรม 
           ๒.  ชีแ้จงธรรมวาเปนธรรม 
           ๓.   ชีแ้จงอวินัยวาเปนอวินัย 
           ๔.   ชีแ้จงวินัยวาเปนวินัย  
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           ๕.  ไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ   ไมถอนส่ิงท่ีพระพุทธ   
เจาทรงบัญญัติแลว 
           ดูกอนอุบาลี   การชี้แจงวินัยที่เปนธรรม  ๕  อยาง   นีแ้ล. 
 
                                 องคของภิกษุผูแจกภัตร   
           [๑,๒๒๑]   อุ.  ภิกษุผูแจกภัตร  ประกอบดวยองคเทาไรหนอแล  เกบ็ 
ของสงฆตามที่นํามาเก็บไว  เหมือนถูกโยนลงนรก  พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  ภิกษุผูแจกภัตร  ประกอบดวยองค  ๕ เก็บของสงฆ 
ตามท่ีนํามาเก็บไว   เหมือนถูกโยนลงนรก  องค ๕  อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ถงึฉันทาคติ     
           ๒.  ถงึโทสาคติ 
           ๓.  ถงึโมหาคติ 
           ๔.   ถงึภยาคติ 
           ๕.   ไมรูภัตรที่แจกแลวและยังไมไดแจก 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูแจกภัตร   ประกอบดวยองค  ๕  นี้แล   เก็บของ 
สงฆตามท่ีนํามาเก็บไว  เหมือนถูกโยนลงนรก 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูแจกภัตร   ประกอบดวยองค  ๕  เก็บของสงฆตาม 
ที่นํามาเก็บไว  เหมือนถูกสงข้ึนสวรรค  องค ๕  อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ไมถึงฉันทาคติ 
           ๒.  ไมถึงโทสาคติ 
           ๓.  ไมถึงโมหาคติ   
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           ๔.  ไมถึงภยาคติ   
           ๕.  รูภัตรที่แจกแลวและยังไมไดแจก 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูแจกภัตร  ประกอบดวยองค  ๕  นีแ้ล    เก็บของ 
สงฆตามท่ีนํามาเก็บไว  เหมือนถูกสงข้ึนสวรรค 
 
                          องคของภิกษุผูแตงต้ังเสนาสนะเปนตน  
           อุ.   ภิกษุผูแตงต้ังเสนาสนะ    ประกอบดวยองคเทาไร   หนอแล . . . 
           ภิกษุผูรักษาคลังเก็บพัสดุ. . . 
           ภิกษุผูรับจีวร. . . 
           ภิกษุผูแจกจีวร. . . 
           ภิกษุผูแจกยาคู . . . 
           ภิกษุผูแจกผลไม. . . 
           ภิกษุผูแจกของเค้ียว. . . 
           ภิกษุผูแจกของเล็กนอย. . . 
           ภิกษุผูใหรับผาสาฎก. . . 
           ภิกษุผูใหรับบาตร. . . 
           ภิกษุผูใชคนทํางานวัด. . . 
           ภิกษุผูใชสามเณร   ประกอบดวยองคเทาไรหนอแล  เกบ็ของสงฆตาม 
ที่นํามาเก็บไว    เหมือนถกูโยนลงนรก   พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  ภิกษุผูใชสามเณร  ประกอบดวยองค  ๕  เก็บของ 
สงฆตามท่ีนํามาเก็บไว  เหมือนถูกโยนลงนรก   องค ๕ อะไรบาง  คือ :-  
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           ๑.  ถงึฉันทาคติ   
           ๒.  ถงึโทสาคติ 
           ๓.  ถงึโมหาคติ 
           ๔.  ถงึภยาคติ 
           ๕.  ไมรูจักสามเณรท่ีใชแลว และยังไมไดใช 
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุผูใชสามเถร   ประกอบดวยองค  ๕  นี้แล     เก็บ 
ของสงฆตามที่นํามาเก็บไว   เหมือนถูกโยนลงนรก 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุผูใชสามเณร   ประกอบดวยองค  ๕  เก็บของสงฆ 
ตามท่ีนํามาเก็บไว   เหมือนถูกสงข้ึนสวรรค   องค ๕  อะไรบาง   คือ :- 
           ๑.  ไมถึงฉันทาคติ                                               
           ๒.  ไมถึงโทสาคติ 
           ๓.  ไมถึงโมหาคติ 
           ๔.  ไมถึงภยาคติ 
           ๕.  รูจักสามเณรท่ีใชแลวและยงั ไมไดใช       
           ดูกอนอุบาลี    ภิกษุผูใชสามเณร    ประกอบดวยองค ๕ นี้แล     เกบ็ 
ของสงฆตามที่นํามาเก็บไว   เหมือนถูกสงข้ึนสวรรค. 
                           อาวาสิกวรรค  ที ่ ๑๓  จบ 
 
                                หัวขอประจําวรรค  
           [๑,๒๒๒]   ภิกษุเจาอาวาส ๑  ชี้แจงวินัย  ๑  ภิกษุผูแจกภัตร ๑  ภิกษุ 
ผูแตงต้ังเสนาสนะ ๑    ภิกษุรักษาคลังเก็บพัสดุ  ๑    ภิกษุผูรับจีวร ๑   ภิกษุผู  
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แจกจีวร ๑   แจกยาคู ๑   แจกผลไม ๑   แจกของเค้ียว ๑   แจกของเล็กนอย ๑   
ภิกษุผูใหรับผาสาฎก ๑  ใหรับบาตร ๑   ภิกษุผูใชคนทํางานวัด  ๑   ภิกษุผูใช 
สามเณร.                                                                           
                               หัวขอประจําวรรค  จบ 
 
                                กฐินตัถารวรรคท่ี  ๑๔  
                                  อานิสงสกรานกฐิน  
           [๑,๒๒๓]   อุ.   การกรานกฐิน  มีอานิสงสเทาไรหนอแล  พุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  การกรานกฐิน  มีอานิสงส ๕ นี้   อานิสงส  ๕  อะไร 
บาง   คือ :- 
           ๑.   เท่ียวไปไมตองบอกลา 
           ๒.   เท่ียวจาริกไปไมตองถือเอาไตรจีวรไปครบสํารับ 
           ๓.  ฉันคณะโภชนได                                          
           ๔.   เก็บอติเรกจีวรไวไดตามปรารถนา 
           ๕.  จีวรอันเกิดข้ึนในที่นั้นจักเปนของพวกเธอ                        
           ดูกอนอุบาลี   การกรานกฐินมีอานิสงส ๕  นี้แล. 
 
                                  โทษของการนอนลืมสติ  
           [๑,๒๒๔]  อุ.  บุคคลผูนอนลืมสติไมรูตัว  นอนหลับ   มีโทษเทาไร 
หนอแล  พระพุทธเจาขา                                                                
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           พ.  ดกูอนอุบาลี  บุคคลผูลืมสติไมรูสึกตัว  นอนหลับ  มีโทษ ๕  นี ้  
โทษ ๕ อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  หลับไมสบาย 
           ๒.  ต่ืนข้ึนไมสบาย 
           ๓.  ฝนเห็นสิ่งเลวทราม 
           ๔.   เทวดาไมรักษา 
           ๕.   น้ําอสุจิเคลื่อน 
           ดูกอนอุบาลี  บุคคลผูลืมสติไมรูสึกตัวนอนหลับมีโทษ ๕  นี้แล 
 
                                  อานิสงสของการนอนมีสติ  
           ดูกอนอุบาลี  บุคคลผูต้ังสติ   รูสึกตัวอยู  นอนหลับ  มอีานิสงส ๕ นี้ 
อานิสงส  ๕  อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  หลับสบาย 
           ๒.  ต่ืนข้ึนสบาย 
           ๓.  ไมฝนเห็นสิ่งเลวทราม 
           ๔.   เทวดารักษา 
           ๕.  น้าํอสุจิไมเคลื่อน 
           ดูกอนอุบาลี บุคคลผูต้ังสติ   รูสึกตัวอยู  นอนหลับ มีอานิสงส ๕ นี้แล. 
 
                                           บุคคลไมควรไหว  
           [๑,๒๒๕]  อุ.  ภิกษุ   อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว   มีเทาไรหนอแล 
พระพุทธเจาขา  
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           พ.  ดกูอนอุบาลี  ภิกษุ  อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหวนี้มี ๕   ๕ อะไร   
บาง  คือ:- 
           ๑.  ภิกษุผูเขาไปสูละแวกบาน  อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว 
           ๒.  ภิกษุผูเขาไปสูถนน  อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว 
           ๓.  ภิกษุผูอยูในที่มืด  อันภิกษทุั้งหลายไมควรไหว 
           ๔.  ภิกษุผูไมเอาใจใส   อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว 
           ๕.  ภิกษุผูหลับ  อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว 
           ดูกอนอุบาลี   ภิกษุ   อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหวมี ๕  นี้แล                  
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุ   อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว    แมอ่ืนอีก  ๕  ๕ 
อะไรบาง   คือ :- 
           ๑.  ภิกษุ   อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหวเวลาด่ืมยาคู 
           ๒.  ภิกษุ   อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหวในโรงภัตร 
           ๓.  ภิกษุผูเปนศัตรู  อันภิกษุทัง้หลายไมควรไหว 
           ๔.  ภิกษุผูกําลังคิดเรื่องอ่ืน  อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว 
           ๕.  ภิกษุกําลังเปลือยกาย   อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว                
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุ   อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว  ๕ นี้แล 
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุ   อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว    แมอ่ืนอีก  ๕   ๕ 
อะไรบาง   คือ :- 
           ๑.  ภิกษุกําลังเค้ียว   อันภิกษุทัง้หลายไมควรไหว 
           ๒.  ภิกษุกําลังฉัน  อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว 
           ๓.  ภิกษุกําลังถายอุจจาระ   อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว   
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           ๔.  ภิกษุกําลังถายปสสาวะ   อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว 
           ๕.  ภิกษุถูกสงฆยกวัตร  อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว   
           ดูกอนอุบาลี  ภิกษุ  อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว ๕  นี้แล 
           ดูกอนอุบาลี  บุคคล  อันภิกษทุั้งหลายไมควรไหว  แมอ่ืนอีก  ๕  ๕ 
อะไรบาง  คือ :- 
           ๑.  ภิกษุผูอุปสมบททีหลัง  อันภิกษุผูอุปสมบทกอนไมควรไหว  
           ๒.  อนุปสัมบัน  อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว 
           ๓.  ภิกษุมีสังวาสตางกัน    มีพรรษาแกกวา    เปนอธรรมวาที    อัน 
ภิกษุทั้งหลายไมควรไหว 
           ๔.  สตรี  อันภิกษทุั้งหลายไมควรไหว 
           ๕.  บณัเฑาะก   อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว 
           ดูกอนอุบาลี  บุคคล  อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว  ๕  นี้แล 
           ดูกอนอุบาลี   บุคคล  อันภิกษทุั้งหลายไมควรไหว   แมอ่ืนอีก  ๕  ๕ 
อะไรบาง   คือ :- 
           ๑.  ภิกษุอยูปริวาส  อันภิกษุทัง้หลายไมควรไหว 
           ๒.  ภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม  อันภิกษทุั้งหลายไมควรไหว 
           ๓.  ภิกษุผูควรมานัต  อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว 
           ๔.  ภิกษุประพฤติมานัต  อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว 
           ๕.  ภิกษุผูควรอัพภาน  อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว 
           ดูกอนอุบายลี   บคุคล  อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว ๕  นี้แล.          
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                                     บคุคลควรไหว                      
           [๑,๒๒๖]  อุ.  ภิกษุ      อันภิกษุทั้งหลายควรไหว    มีเทาไรหนอแล   
 พระพุทธเจาขา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  บุคคล  อันภิกษุทั้งหลายควรไหวนี้  มี ๕   ๕  อะไร 
 บาง  คือ :- 
           ๑.  ภิกษุผูอุปสมบทกอน  อันภิกษุผูอุปสมบททีหลังควรไหว               
           ๒.  ภิกษุผูมีสังวาสตางกัน   มีพรรษาแกกวา   แตเปนธรรมวาที   อัน 
 ภิกษุทั้งหลายควรไหว 
           ๓.  พระอาจารย  อันภิกษุทั้งหลายควรไหว 
           ๔.  พระอุปชฌาย  อันภิกษุทั้งหลายควรไหว 
           ๕.   พระตถาคต  อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  อันประชา  ทั้งสมณะและ 
พราหมณ  ทั้งเทพดามนุษยในโลก ทั้งเทวโลก  มารโลก พรหมโลก  ควรไหว 
           ดูกอนอุบาลี  บุคคลอันภิกษุควรไหว  ๕  นี้แล  
 
                             ธรรมของภิกษุออนกวากับภิกษุแกกวา  
           [๑,๒๒๗]  อุ.  พระพุทธเจาขา  อันภิกษุผูออนกวา  เมื่อไหวเทาของ 
ภิกษุผูแกกวา   พึงต้ังธรรมเทาไรไวในตน   แลวไหวเทา 
           พ.  ดกูอนอุบาลี  อันภิกษุผูออนกวา  เมื่อไหวเทาภิกษุผูแกกวา   พึง 
ต้ังธรรม ๕ อยางไวในตน   แลวไหวเทา   ธรรม  ๕  อะไรบาง     
           ดูกอนอุบาลี  อันภิกษุผูออนกวา  เมื่อไหวเทาภิกษุผูแกกวา 
           ๑.   พึงหมผาเฉวียงบา                                   
           ๒.  ประคองอัญชลี  
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           ๓.   นวดเทาดวยฝามือท้ังสอง   
           ๔.   มคีวามรัก          
           ๕.   มีความเคารพ   แลวไหวเทา 
           ดูกอนอุบาลี  อันภิกษุผูออนกวา   เมือไหวเทาภิกษุผูแกกวา   พึงเขา 
ไปต้ังธรรม  ๕ นี้ไวในตน  แลวไหวเทา. 
                            กฐินนตัถารวรรค  ที่  ๑๔  จบ 
 
                                    หวัขอประจําวรรค  
           [๑,๒๒๘]  กรานกฐิน  ๑ หลบั ๑  ละแวกบาน  ๑   ดื่มยาคู  ๑   เค้ียว  ๑ 
อุปสมบทกอน ๑   อยูปริวาส  ๑    บุคคลควรไหว  ๑   ภิกษุออนกวาไหวภิกษุ 
แกกวา ๑. 
                                      อุปาลิปญจกะ  จบ 
 

                          หัวขอบอกวรรคเหลานัน้ 
           [๑,๒๒๙]  อนิสสิตวรรค ๑  กรรมวรรค๑ ๑  โวหารวรรค ๑  ทิฏฐา- 
วิกัมมวรรค ๑  โจทนาวรรค๒   ๑  ธุตังควรรค ๑   มสุาวาทวรรค ๑   ภิกขุนี 
โอวาทวรรค ๑  อุพพาหิกวรรค  ๑  อธกิรณวูปสมวรรค  ๑  สังฆเภทวรรค  ๑ 
สังฆเภท ๕  อยางเหมือนกอน๓๑  อาวาสิกวรรค  ๑  กฐินัตถารวรรค  ๑  รวม 
๑๔  วรรค   ทานประกาศไวดีแลวแล. 
๑.  นัปปฏิปสสัมภนวรรค            ๒.  อัตตาทานวรรค            ๓.  ทุติสังเภทวรรค.   
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                                 อุปาลิปญจก  วัณณนา    
                      [วาดวยองค  ๕  แหงภกิษุผูถือนิสัย]  
           วินิจฉัยในอุบายลิปญหา  พึงทราบดังนี้:- 
           คําถามท่ีวา  กตีหิ  นุ   โข  ภนฺเต  มีสัมพันธ  ดังนี้:- 
           ไดยินวา  พระเถระอยูในท่ีลับ  มานึกถึงหมวด  ๕  เหลาน้ี  ทั้งหมด  จึง 
เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ดวยคิดวา    บัดนี้เราจักทูลถามพระผูมีพระภาคเจา 
ใหพระองคทรงวางแบบแผน    เพ่ือประโยชนแกภิกษุเหลาน้ี   มีภิกษุผูถือนิสัย 
อยูเปนตน     แลวทูลถามปญหา    โดยนัยมีคําวา    กตีหิ   น ุ  โข     ภนฺเต 
เปนอาทิ.    
           วินิจฉัยในคําวิสัชนาปญหาเหลาน้ัน    พึงทราบดังน้ี:- 
           สองบทวา  อุโปสถ  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักอุโบสถ  ๙ อยาง. 
           สองบทวา    อุโปสถกมฺม  น  ชานาติ   ไดแก   ไมรูจักอุโบสถ- 
กรรม ๔ อยาง  ตางโดยกรรมเปนวรรคโดยอธรรมเปนตน.                 
           สองบทวา  ปาฏิโมกฺข  น  ชานาติ  ไดแก   ไมรูจักมาติกา ๒.  
           สองบทวา  ปาฏิโมกฺขุทฺเทส  น  ชานาติ  ไดแก ไมรูจักปาฏิ- 
โมกขุทเทส  ๙  อยาง  คือ  ของภิกษุ ๕ อยาง   ของภิกษุณี ๔  อยาง.            
           สองบทวา  ปวารณ  น   ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักปวารณา ๙  อยาง. 
           สองบทวา  ปวารณากมฺม  น  ชานาติ  ไดแก   ไมรูจักปวารณา-  
กรรม  ๘  อยาง  ตางโดยชนิดมีกรรมเปนวรรคโดยอธรรมเปนตน.  
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           สองบทวา   อาปตฺตานาปตฺตึ   น    ชานาติ    ไดแก    ไมรูอาบัติ   
และอนาบัติ   ที่ทรงแสดงในสิกขาบทนั้น  ๆ.                             
           สองบทวา  อาปนฺโน  กมมฺกโต  มีความวา   ภิกษุตองอาบัติแลว, 
กรรมยอมเปนกิจอันสงฆทําแลว   เพราะการตองนั้นเปนปจจัย. 
 
                          [วาดวยกรรมของภิกษุไมควรระงับ]  
           สองบทวา   กมมฺ  น  ปฏิปฺปสสฺมฺเภตพฺพ  มีความวา   กรรม 
ของภิกษุนั้น    อันสงฆไมพึงใหระงับ   เพราะเหตุที่เธอประพฤติ โดยคลอยตาม 
พรรคพวก.   อธิบายวา  เหมือนบุคคลที่ถูกลามไวดวยเชือก    อันตนจะพึงแก 
เสียฉะนั้น.                     
 
                       [วาดวยองค  ๕  ของภกิษุผูเขาสงคราม]  
           หลายบทวา  สเจ  อุปาลิ   สงฺโฆ   สมคฺคกรณียานิ  กมฺมานิ 
กโรติ  มีความวา  ถาวาสงฆกระทํากรรมมีอุโบสถเปนตน     อันภิกษุทั้งหลาย 
ผูพรอมเพรียงกันพึงกระทํา,    อันความอุดหนุน   (แกการทะเลาะ)    อันภิกษุ 
ไร ๆ ไมพึงให  ในเมื่อกรรมสามัคคีมีอุโบสถและปวารณาเปนตน   ตองงดไว. 
ก็ถาวา   สงฆใหแสดงโทษลวงเกินแลวกระทําสังฆสามัคคีก็ดี   กระทําการระงับ 
อธิกรณดวยตินวัตถารกวินัย   แลวกระทําอุโบสถและปวารณาก็ดี,    กรรมเห็น 
ปานน้ี  จัดเปนกรรมที่สงฆผูพรอมเพรียงพึงกระทํา. 
           บทวา  ตตฺเร  เจ   มีความวา  ถาวาในกรรมเชนนั้น   ไมชอบใจแก 
ภิกษุไซร,  พึงกระทําความเห็นแยงก็ได   ควบคุมความพรอมเพรียงเห็นปานน้ัน  
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ไว.  ความถอืผิดอยางนั้น  ไมควรถอืไว.  ก็ในกรรมใด    ภิกษุทั้งหลายแสดง 
พระศาสนานอกธรรมนอกวินัย  ในกรรมน้ันความเห็นแยง  ใชไมได   เพราะ   
ฉะน้ัน    สงฆพึงหามเสียแลวหลีกไป. 
                  [วาดวยองค ๕  ของภิกษผูุกลาวไมเปนที่รัก]  
           บทวา  อุสฺสิตมนฺตี  จ  มีความวา ผูมีความรูมากมักกลาววาจา ซึ่ง 
หนาแนนดวยโลภะ  โทสะ  และมานะ  มีวาจาโสมม  ไมแสดงประโยชน. 
           บทวา  นิสฺสิตชปฺป     มีความวา    ไมสามารถจะกลาวถอยคําใหสม 
แกความมีความรูมากโดยธรรมดาของตน.   โดยทีแ่ทยอมอางผูอ่ืนกลาวอยางนี้  
วา   พระราชาไดตรัสกับเราอยางนี้,   มหาอํามาตยโนน    กลาวอยางนี้,  อาจารย 
หรืออุปชฌายของเราชื่อโนน    กลาวอยางนี้,  พระเถระผูทรงไตรปฎก   พูดกบั 
เราอยางนี้. 
           บทวา  น  จ  ภาสานุสนฺธิกุสโล  มีความวา   เปนผูไมฉลาดใน 
ถอยคําท่ีเปนเง่ือนของเรื่องราว  และในถอยคําท่ีเปนเง่ือนของคําวินิจฉัย. 
           สองบทวา  น  ยถาธมฺเม   ยถาวินเย   มีความวา   ไมเปนผูโจท 
เตือนใหระลึกถึงอาบัติดวยวัตถุที่เปนจริง. 
           สองบทวา  อสฺสาเทตา  โหติ      ความวา    ยอมยกบางคนข้ึนอาง 
โดยนัยเปนตนวา อาจารยของขาพเจา เปนผูทรงไตรปฎกอยางใหญ  เปน 
ธรรมกถึกอยางเยี่ยม. 
           วินิจฉัยในทุติยบท  พึงทราบดังนี้ :- 
           ยอมรกุรานบางคน  โดยนัยเปนตนวา  เขาจะรูอะไร.  
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           สองบทวา  อธมมฺ  คณฺหาติ  ไดแก    ยึดถอืธรรมที่เปนฝายไมนํา 
ออกจากทุกข.                           
           สองบทวา  ธมฺม  ปฏิพาหติ  ไดแก    คานธรรมที่เปนฝายนําออก 
จากทุกข. . . 
           หลายบทวา  สมฺผฺจ  พหุ  ภาสติ    ไดแก    กลาวคอยคําท่ีไร 
ประโยชนมากมาย. 
           หลายบทวา  ปสยฺห  ปวตฺตา   โหติ    มีความวา   เปนผูอันพระ 
สังฆเถระมิไดเชิญ   เมื่อภาระอันทานมิไดมอบให     อาศัยความทะนงตัวอยาง 
เดียว   บังอาจกลาวในกาลมิใชโอกาส.                                         
           สองบทวา  อโนกาสกมฺม  การาเปตฺวา  มีความวา   เปนผูไมให 
ภิกษุอ่ืนใหโอกาสเสียกอนก็กลาว. 
           หลายบทวา  น  ยถาทิฏ ิยา  พฺยากตา  โหติ    มีความวาเปนผู 
ไมพยากรณยืนยันความเห็นของตน   กลับเปนผูงดความเห็น  (สวนตัว)  เสีย 
มีความเห็นวาเปนธรรมเปนตน   ในอธรรมเปนอาทิ   กลาวไมตรงตามจริง. 
 
                    [วาดวยองคของภิกษุผูไมควรพูดในสงฆ]  
           หลายบทวา  อาปตฺติยา  ปโยค  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูวา 
อาบัตินี้เปนกายประโยค,   อาบัตินี้เปนวจีประโยค. 
           หลายบทวา  อาปตฺติยา  วูปสม  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูวา 
อาบัตินี้ระงับดวยการแสดง,  อาบัตินี้ระงับดวยการออก, อาบัตินี้ไมระงับดวย 
การแสดง  ไมระงับดวยการออก.  
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           หลายบทวา  น  อาปตฺติยา  วินิจฺฉยกุสโล  โหติ  ไดแก  ไมรู   
วา  อาบัตินี้   มีในวัตถุนี้   คือ  ไมอาจเพ่ือยกอาบัติข้ึนยืนยันตามสมควรแกโทษ. 
           สองบทวา    อธิกรณสมุฏาน   น   ชานาติ    ไดแก    ไมรูวา 
อธิกรณนี้    อาศัยเภทกรวัตถุ  ๑๘ ต้ังข้ึน, อธิกรณนี้  อาศัยวิบัติ ๔  ต้ังข้ึน, 
อธิกรณนี้    อาศัยกองอาบัติ  ๕  หรือ ๗  ต้ังข้ึน,   อธิกรณนี้    อาศัยสังฆกิจ ๔ 
อยางต้ังข้ึน. 
           สองบทวา  ปโยค   น    ชานาติ    ไดแก   ไมรูวา   อธิกรณนี้    ม ี
ประโยคเปนตนเคา   ๑๒  อธิกรณนี้    มีประโยคเปนตนเคา  ๑๔, อธิกรณนี ้  ม ี
ประโยคเปนตนเคา  ๖,  อธิกรณนี้    ประโยคเปนตนเคา ๑. อธิบายวา  จริงอยู 
ตนเคาตามที่เปนของตนน่ันเองแหงอธิกรณทั้งหลาย  จัดเปนประโยค,  ไมรูจัก 
ประโยคแมทั้งปวงนั้น. 
           สองบทวา  วูปสม  น   ชานาติ  ไดแก  ไมรูวา อธิกรณนี้  ระงับ 
ดวยสมถะ  ๒,   อธิกรณนี้   ระงับดวยสมถะ  ๔,  อธิกรณนี้  ระงับดวยสมถะ ๓ 
อธิกรณนี้   ระงับดวยสมถะ ๑. 
           หลายบทวา  น  อธิกรณสฺส  วนิิจฺฉยกุสโล  โหติ   ไดแก  ไม 
รูเพ่ือวินิจฉัยอธิกรณใหถงึความระงับ.                 
           สองบทวา  กมฺม  น   ชานาติ   ไดแก   ไมรูจักกรรม ๗  อยาง  มี 
ตัชชนียกรรมเปนตน. 
           หลายบทวา  กมฺมสฺส  กรณ  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูวา  กรรม 
นี้   ควรทําโดยอุบายน้ี.  
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           หลายบทวา  กมฺมสฺส  วตฺถุ  น  ชานาติ   ไดแก  ไมรูวา  นี้เปน   
วัตถุแหงตัชชนียกรรม,   นี้เปนวัตถุแหงนิยสกรรมเปนตน. 
           หลายบทวา  กมฺมสฺส  วตฺต  น  ชานาติ  ไดแก ไมรูจักวัตร ๑๘ 
ประการแหงกรรม  ๘ ในหนหลัง   ในกรรม ๗ ชนดิ   และวัตร ๔๓ ประการ 
แหงอุกเขปนียกรรม ๓ อยาง. 
           หลายบทวา กมฺมสสฺ  วูปสม  น  ชานาติ    ไดแก ไมรูวา ภิกษุ 
ใดประพฤติวัตรแลวขอ  กรรมของภิกษุนั้น   อันสงฆควรใหระงับ,   โทษอัน 
สงฆพึงใหแสดง. 
           สองบทวา    วตฺถุ   น   ชานาติ  ไดแก ไมรูจักวัตถุแหงกองอาบัติ ๗. 
           สองบทวา   นิทาน   น  ชานาติ  ไดแก    ไมรูวา    สิกขาบทน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติในนครน้ี,  สิกขาบทน้ี   ทรงบัญญัติในนครน้ี. 
           สองบทวา  ปฺตฺตึ  น  ชานาติ   ไดแก    ไมรูจักบัญญติัทั้ง  ๓ 
อยาง  ดวยอํานาจบัญญัติ  อนุบัญญัติ   และอนุปปนนบัญญัติ. 
           สองบทวา  ปทปจฺฉาภฏ  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักบทท่ีควร 
จัดไวขางหนา,  คือเมื่อตนควรจะกลาววา  พุทฺโธ  ภควา  กลับประกอบให    
สับหนาลับหลังกันเสียวา  ภควา  พุทโฺธ. 
           หลายบทวา  อกุสโล  จ  โหติ   วนิเย  ไดแก  เปนผูไมฉลาดใน 
บาลีและอรรถกถาแหงวินัย. 
           หลายบทวา  ตฺตึ  น  ชานาติ  มีความวา  ก็โดยยอ  ญัตติมี  ๒ 
อยาง  คือ  ญตัติที่แสดงอยางนี้วา  เอสา  ตฺติ   ๑  ญัตติที่ไมแสดง  ๑. ใน 
ญัตติ  ๒ อยางนั้น  ญัตติใด  ไมแสดงอยางนั้น,  ญตัตินั้น  จัดเปนกรรมญัตติ.  
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ญัตติใดแสดง,   ญัตตินั้น    จัดเปนกรรมปาทญัตติ,    ไมรูจักญัตตินั้น    โดย   
ประการทั้งปวง. 
           หลายบทวา   ตฺติยา  กรณ  น  ชานาติ     ไดแก    ไมรูจักการ 
กระทํากรรมญัตติ   ใน ๙ สถาน.   ไมรูจักการกระทํากรรมปาทญัตติ  ใน ๒ 
สถาน. 
           สองบทวา   ตฺติยา   อนุสาวน    ไดแก    ไมรูวา   ญัตตินี้   ม ี
อนุสาวนา  ๑ ญัตตินี้   มอีนุสาวนา ๓. 
           หลายบทวา  ตฺติยา  สมถ  น  ชานาติ    มีความวา   สมถะ ๔ 
อยางนี้ใด  คือ  สติวินัย  อมูฬหวินัย   ตัสสปาปยสิกา  ติณวัตถารกะ  ไมเวน 
จากญัตติ,  ไมรูจักสมถะนั้นวา  ระงับดวยญัตติ 
           หลายบทวา ตฺติยา  วูปสม  น ชานาติ   มคีวามวา   อธิกรณ 
ใด  ระงับดวยญัตติสมถะ  ๔ อยางนี้    ไมรูจักความระงับนั้นแหงอธิกรณนั้นวา 
ความระงับนี้   ทําดวยญัตติ. 
           สองบทวา  สุตฺต  น  ชานาติ   ไดแก  ไมรูจักอุภโตวิภังค. 
           สองบทวา  สุตฺตานุโลม  น   ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักมหาปเทส  ๔. 
           สองบทวา  วินย  น  ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักขันธกะและบริวาร. 
           สองบทวา  วินยานุโลม  น   ชานาติ   ไดแก   ไมรูจักมหาปเทส 
นั่นเอง.                                                                           
           สองบทวา  น  จ  านาานกุสโล    ไดแก    เปนผูฉลาดในเหตุ 
และมิใชเหตุ.  
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           สองบทวา   ธมมฺ   น   ชานาติ     ไดแก   ไมรูจักปฎก ๒  ที่เหลือ   
นอกจากวินัยปฎก. 
           สองบทวา  ธมฺมานุโลม  น   ชานาติ   ไดแก   ไมรูจักมหาปเทส 
๔   ฝายสุตตันตะ. 
           สองบทวา  วนย  น   ชานาติ   ไดแก   ไมรูจักขันธกะและบริวาร 
นั่นเอง. 
           สองบทวา  วินยานุโลม  น   ชานาติ  ไดแก  ไมรูจักมหาปเทส  ๔. 
           ก็อุภโตวิภังค  เปนอันทานไมสงเคราะห  ในขอวา  ไมรูจักวินัย  นี้. 
เพราะเหตุนั้น  คําใดท่ีทานกลาวไวในกุรุนทีวา  บทวา  วินย ไดแก  ไมรูจัก 
วินัยปฎกท้ังส้ิน  คําน้ันควรถือเอา.  
           สองบทวา  น  จ  ปุพฺพาปรกุสโล  โหติ  ไดแก  เปนผูไมฉลาด 
ในคําตนและคําหลัง. 
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง   นับวาต้ืนทั้งนั้น   เพราะเปนคําที่ควรทราบ 
โดยปฏิปกขนัยตอคําท่ีกลาวแลว   และเพราะเปนคําท่ีไดเปดเผยแลวในหนหลัง 
ฉะน้ีแล.  
           จบพรรณนาอนิสสิตวัคค  นปฏิปปสสัมภนวัคค  และโวหารวัคค. 
 
                                      [วาดวยทําความเห็นแยง] 
           วินิจฉัยในทิฏฐาวิกัมมวัคค  พึงทราบดังนี้:- 
           การทําความเห็นใหแจง   ชื่อวาทําความเห็นแยง.  
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           คําวา   ทิฏาวิกมมฺ   นี ้   เปนชื่อของวินัยกรรม   กลาวคือการแสดง   
อาบัติ   ซึ่งประกาศลัทธิ. 
           บทวา  อนาปตฺติยา ทิฏ ึ   อาวิกโรติ   มีความวา  แสดงอนาบัติ 
แท ๆ วาเปนอาบัติ. 
           บทวา   อเทสนาคามินิยา    ไดแก    ทําความเห็นแยงในครุกาบัติ 
อธิบายวา   แสดงอาบัติสังฆาทิเสสและปาราชิก. 
           บทวา  เทสิตาย  ไดแก  ทําความเห็นแยงแมในลหุกาบัติที่แสดงแลว. 
อธิบายวา   แสดงอาบัติที่แสดงแลวซํ้าอีก. 
           สองบทวา   จตูห ิ  ปฺจหิ  ไดแก   ทําความเห็นแยง    อยางที่ภิกษุ 
๔-๕  รูปทําความเห็นแยงกัน.   อธิบายวา ๔-๕  คนแสดงอาบัติพรอมกัน. 
           บทวา   มโนมานเสน    มีความวา    ทําความเห็นแจงดวยนึกไวในใจ 
กลาวคือคิดไว   ไดแก   แสดงอาบัติดวยจิตเทาน้ัน   หาไดลั่นวาจาไม. 
           บทวา   นานาสวาสกสฺส   มีความวา   ทําความเห็นแจง   คือ แสดง 
อาบัติ   ในสาํนักภิกษุผูมีสังวาสกตางกันโดยลัทธ ิ  หรือภิกษุผูมีสังวาสกตางกัน 
โดยกรรม.                                                                                           
           บทวา  นานาสีมาย   มีความวา   ทําความเห็นแจง    ในสํานักภิกษุ 
แมผูเปนสมานสังวาสก  แตต้ังอยูในตางสีมา.  จริงอยู  การท่ีภิกษุผูต้ังอยูใน 
มาฬกสีมา    แสดงอาบัติแกภิกษุผูต้ังอยูในสีมันตริกก็ดี    การที่ภิกษุผูต้ังอยูใน 
สีมันตริก   แสดงอาบัติแกภิกษุแมผูต้ังอยูในอวิปปวาสสีมาก็ดี   ไมควร.            
           บทวา  อปกตตฺตสฺส  มีความวา  แสดงในสํานักแหงภิกษุผูอันสงฆ 
ยกวัตร  หรือภิกษุผูถูกสงฆงดอุโบสถและปวารณาเสีย.  
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                               [วาดวยโอกาสกรรม]   
           หลายบทวา  นาล  โอกาสกมฺม  กาตุ  มีความวา  ไมควรเพ่ือ 
กระทํา.  อธิบายวา  อันภิกษุไมพึงกระทํา.                     
           ภิกษุผูอันสงฆยกวัตร  และภิกษุผูถูกสงฆงดอุโบสถและปวารณา  ชื่อ 
วาภิกษุมิใชผูปกตัตต  แมในโอกาสกรรมน้ี. 
           บทวา   จาวนาธิปฺปาโย  ไดแก   ผูใครจะใหเคลื่อนจากศาสนา. 
 
                                   [วาดวยถามปญหา] 
           สองบทวา  มนฺทตฺตา  โมมูหตฺตา  มีความวา   เพราะความเปนผู 
โง    เพราะความเปนผูงมงาย     จึงไมสามารถทั้งเพ่ือจะแก     ทั้งเพ่ือจะรู    จะ 
ประกาศความท่ีตนเปนผูงมงายอยางเดียวเทาน้ัน    จึงถามคลายคนบา. 
           บทวา  ปาปจฺโฉ  ไดแก   ถามดวยความปรารถนาลามกวา  ชนจัก- 
สรรเสริญเรา   ดวยอุบายอยางนี้. 
           บทวา   ปริภวา   ไดแก   เปนผูใครจะยกความดูหม่ินจึงถาม.   แมใน 
อัญญพยากรณ  ก็มีนัยเหมือนกัน. 
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล.                      
                             ทิฏฐาวิกัมมวัคควัณณา  จบ 
           คําใดท่ีจะพึงกลาว  ในอัตตาทานวัคคและธุตังควัคค,   คําน้ันทั้งหมด 
ไดกลาวแลวในหนหลังแล.                
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                                       [วาดวยมุสาวาท]   
           วินิจฉัยในมุสาวาทวัคค  พึงทราบดังน้ี:- 
           มุสาวาทท่ีจัดเปนปาราชิกคามี  เพราะอรรถวา  ถึงปาราชิก,  อธิบายวา 
ถึงความเปนอาบัติปาราชิก.  แมในมุสาวาทนอกน้ี    ก็มีนัยเหมือนกัน. 
           ในมสุาวาท  ๕  อยางนั้น  มุสาวาทท่ีเปนไปโดยอวดอุตริมนุสธรรม 
ที่ไมมี   (ในตน)   เปนปาราชิกคามี,   มุสาวาทท่ีเปนไปโดยตามกําจัด   ดวย 
ปาราชิกไมมีมูล   เปนสังฆาทิเสสคามี,   มุสาวาทท่ีภิกษุกลาว   (อวดอุตริมนุส- 
ธรรมที่ไมมี)    โดยปริยายแกบุคคลผูเขาใจความ    เปนตนวา    ภิกษุใดอยูใน 
วิหารของทาน   เปนถุลลจัจัยคามี,     มุสาวาทท่ีภิกษุกลาวโดยปริยายแกบุคคลผู 
ไมเขาใจความ    เปนทุกกฏคามี,  มุสาวาทท่ีมาวา   เปนปาจิตตีย    เพราะกลาว 
เท็จท้ังรู  พึงทราบวา   เปนปาจิตติยคามี.                
    
                           [วาดวยอาการเปนเหตุตองอาบัติ] 
           บทวา  อทสฺสเนน  ไดแก   ไมเห็นพระวินัยธร.  จริงอยู  ภิกษุเมื่อ 
เกิดความรังเกียจในของท่ีควรและไมควรข้ึน   ไดพบพระวินัยธรแลว  สอบถาม 
ถึงความท่ีเปนของควรและไมควรแลว   จะพึงละของที่ไมควรเสีย   ทําแตที่ควร 
แตเมื่อไมพบพระวินัยธรน้ันกระทํา   แมซึ่งสิ่งท่ีไมควร    ดวยสําคัญวาควร   ก ็
ยอมตองอาบัติ.   อาบัติที่จะพึงตองดวยอาการอยางน้ี    ภิกษุไมตอง   เพราะพบ 
พระวินัยธร,  ตองเพราะไมพบเทาน้ัน.  ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา  เพราะไมเห็น.                                                 
           บทวา  อสฺสวเนน  มีความวา    อันภิกษุผูอยูแมในวิหารเดียวกันไป 
สูที่บํารุงของพระวินัยธร   ไมถามถึงส่ิงท่ีควรและไมควร    หรือไมฟงสิ่งท่ีควร  
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และไมควร   ซึ่งทานกลาวแกภิกษุเหลาอ่ืน    ยอมตองอาบัติแท.   ดวยเหตุนั้น  
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  เพราะไมฟง. 
           บทวา  ปสุตฺตตา ไดแก  เพราะความเปนผูหลับเสีย.   จรงิอยู  ภิกษุ  
ยอมตองอาบัติเพราะนอนรวมเรือน   เพราะความเปนผูหลับก็ได. 
           อน่ึง   ภิกษุเมื่อตองอาบัติ   เพราะความเปนผูมีความสําคัญวา  ควรใน 
ของที่ไมควร  ชื่อวามีความสําคัญน้ัน  ตองอาบัติ. 
            เพราะลืมสติ  ภิกษุยอมตองอาบัติที่จะพึงตองดวยอํานาจแหงเหตุมีกาว 
ลวงราตรี  ๑  เปนตน. 
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                              มุสาวาทวัคค  วัณณนา  จบ 
 
                             [วาดวยองคเปนเหตุลงโทษ] 
           วินิจฉัยในภิกขุนีวัคค  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา     อลาภาย     ไดแก    เพ่ือประโยชนแกการไมไดปจจัย   ๔, 
อธิบายวา  ภิกษุยอมขวนขวาย  คือพยายาม   โดยประการท่ีภิกษุณีทั้งหลายไม 
ไดปจจัย. 
           บทวา   อตฺถาย   ไดแก   ขวนขวาย   บอกขาวที่ใหโทษอันกอใหเกิด 
ความเสียหาย. 
           บทวา   อนาวาสาย    ไดแก    เพ่ือตองการจะไมใหอยู,    อธิบายวา 
เพ่ือตองการกําจัดออกเสียจากคามเขตเปนที่อยู. 
           บทวา  สมฺปโยเชติ  ไดแก ชกัสือ่เพ่ือประโยชนแกการเสพอสัทธรรม.  
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           พระอุบาลีเถระหมายเอากรรม ๗    อยางใดอยางหน่ึง     จึงทูลถามวา   
ภิกษุสงฆพึงทํากรรมแกภิกษุณีผูประกอบดวยองคเทาไรพระเจาขา ? 
           บทวา  น   สากจฺฉาตพฺโพ  มีความวา   ไมควรกลาวเรื่องราวตาง 
โดยเรื่องควรไมควร    กําหนดนาม  รปู   สมถะ  และวิปสสนาเปนอาทิ.    ก ็
เพราะเหตุที่ภิกษุผูขีณาสพหาแกลงกลาวใหผิดไม  ทานเปนเจาของเรื่องราวเห็น 
ปานน้ันกลาว  ภิกษุนอกนั้นหาไดเปนเจาของไม   ฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา 
จึงทรงหามในปญจกะท่ี ๑  วา    นาเสกฺเขน    แลวตรัสในปญจกะท่ี  ๒  วา 
อเสกฺเขน  เปนอาทิ.                  
           บทวา    น   อตฺถปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต    มีความวา    เปนผูบรรล ุ
ปฏิสัมภิทา  คือเปนผูบรรลุญาณอันถึงความแตกฉาน  ในอรรถกถาหามิได. 
           บทวา  น   ธมมฺปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต  มีความวา   เปนผูบรรลุญาณ 
อันแตกฉาน  ในธรรมคือบาลี   หามิได. 
           บทวา  น  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต  มีความวา  เปนผูบรรลุญาณ 
อันแตกฉาน   ในภาษาคือโวหารที่จะพึงกลาว   หามิได. 
           บทวา  น  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต    มีความวา    มิไดเปนผู 
บรรลุความแตกฉาน  ในญาณท้ังหลาย  มีอัตถปฏสิัมภิทาญาณเปนตน  ที่นับวา 
ปฏิภาณ  (คือไหวพริบ). 
           สองบทวา ยถาวิมุตฺต  น  ปจฺจเวกฺขติ  มีความวา  เปนผูมิไดใช 
สติเครื่องพิจารณา ๑๙ ประเภท  พิจารณาจิตตามที่พนแลวดวยอํานาจผลวิมุตติ 
๔ อยาง. 
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น    ฉะน้ีแล. 
                                   ภิกขุนีวัคค  วัณณนา  จบ  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 875 

                      [วาดวยองคแหงภิกษุผูควรแกอุพพาหิกา]   
           วินิจฉัยในอุพพาหิกวัคค  พึงทราบดังน้ี :- 
           บทวา  น  อตฺถกุสโล   ไดแก   เปนผูไมฉลาดในอรรถกถา   คือ 
เปนผูไมเฉียบแหลมในการถอดใจความ. 
           บทวา  น  ธมฺมกุสโล  ไดแก    เปนผูไมฉลาดในบาลี    คือเปนผู 
ไมอาจหาญในบาลี   เพราะไมเรียนจากปากอาจารย. 
           บทวา  น  นิรุตฺติกสุโล  ไดแก    เปนผูไมฉลาดในการกลาวดวย 
ภาษาอ่ืน. 
           บทวา  น   พฺยฺชนกุสโล   มีความวา    เปนผูไมฉลาดในการใช 
พยัญชนะใหกลมกลอม   เนื่องดวยสิถิลและธนิตเปนตน   อธิบายวา   เปนผูไม  
เชี่ยวชาญในกระบวนอักษร. 
           บทวา  น  ปุพฺพาปรกุสโล  ไดแก  เปนผูไมฉลาดในเบื้องตน  และ 
เบื้องปลายแหงอรรถ    ในเบ้ืองตนและเบื้องปลายแหงธรรม     ในเบื้องตนและ 
เบื้องปลายแหงนิรุตติ  ในเบื้องตนและเบื้องปลายแหงพยัญชนะ  และในคําตน 
และคําหลัง. 
           บททัง้หลายมีบทวา  โกธโน  เปนตน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว 
เพราะมีเหตุที่ภิกษุผูอันความโกรธเปนตนครอบงําแลว     ยอมไมรูจักเหตุและ 
มิใชเหตุ  ไมสามารถจะตัดสินได. 
           หลายบทวา   อปสาเรตา   โหติ    น   สาเรตา   มีความวา   เปนผู 
ใหงมงาย  คือไมเตือนใหเกิดสติข้ึน, อธิบายวา  เคลือบคลุม  คือปกปดถอยคํา 
ของโจทกและจําเลยเสีย   ไมเตือนใหระลึก. 
           คําท่ีเหลือในอุพพาหิกวัคคนี้   ต้ืนทั้งนั้นแล. 
                                 อุพพาหิกวัคควัณณนา  จบ  
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                                  [วาดวยผูหนัก]   
           วินิจฉัยในอธิกรณวูปสมวัคค  พึงทราบดังนี้:- 
           สองบทวา  ปุคฺคลครุ   โหติ   มีความวา   ภิกษุผูคิดถึงเหตุวา   ผูนี้ 
เปนอุปชฌายของเรา,    ผูนี้เปนอาจารยของเรา   ดังน้ีเปนตน    หวังความชํานะ 
แกบุคคลน้ัน   จึงแสดงอธรรมวาเปนธรรม. 
           สองบทวา   สงฺฆครุ  โหติ   มคีวามวา   เนื้อวินิจฉัยไมละธรรมและ 
วินัยเสีย  ยอมเปนผูชื่อวาหนักในสงฆ. 
           เมื่อถือเอาปจจัยมีจีวรเปนตนวินิจฉัย  ยอมเปนผูชื่อวาหนักในอามิส. 
           เมื่อไมถือเอาปจจัยมีจีวรเปนตนเหลาน้ัน  วินิจฉัยตามธรรม  ยอมเปน 
ผูชื่อวาหนักในสัทธรรม.         
                     
                                 [วาดวยสังฆเภท]                               
           หลายบทวา  ปฺจหิ  อุปาลิ  อากาเรหิ     มีความวา  สงฆยอมแตก 
เพราะเหตุ  ๕. 
           วินิจฉัยในคําวา   กมฺเมน  อุทฺเทเสน  โวหรนฺโต  อนุสาวเนน 
สลากคาเหน  นี ้  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา   กมฺเมน  ไดแก   กรรมอยางใดอยางหนึ่ง   ในกรรม ๔  อยาง 
มีอปโลกนกรรมเปนตน.                                                     
           บทวา  อุทฺเทเสน  ไดแก  อุทเทสอยางใดอยางหน่ึง    ในปาฏิโมก- 
ขุทเทส ๕.  
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           บทวา  โวหรนฺโต  ไดแก  ชี้แจง   คือกลาว    อธิบายวา   แสดงเรื่อง   
กอความแตกกัน  ๑๘ อยาง   มีแสดงอธรรมวาธรรมเปนอาทิ   เพราะอุปตติเหตุ 
เหลาน้ัน ๆ. 
           บทวา   อนุสาวเนน   ไดแก   การล่ันวาจาประกาศใกลห ู   โดยนัย 
เปนตนวา  พวกทานรูไหม ?  วาเราออกบวชจากสกุลสูง  และวาเราเปนพหูสูต, 
ควรแกพวกทานละหรือ   ที่ยังความคิดใหเกิดข้ึนวา   บุคคลอยางเรานะ   จะพึง 
ใหถือเอาสัตถุศาสนานอกธรรมนอกวินัย  สําหรบัเราอเวจีจะเย็นคลายสระนีลุบล 
เทียวหรือ ?   เราจะไมกลัวอบายหรือ ? 
           บทวา  สลากคาเหน  ไดแก   การท่ีประกาศอยางนั้น   พยุงจิตของ 
ภิกษุเหลาน้ัน   กระทําใหเปนผูไมหวนกลับเปนปกติแลว   ใหจับสลากวา  พวก 
ทานจงจับสลากนี้. 
           ก็ในอาการ ๕ อยางนี้  กรรมเทาน้ัน  หรืออุทเทส  เปนสําคัญ.  สวน 
การแถลงการประกาศและการใหจับสลาก   เปนสวนเบื้องตน.    จริงอยู    เมื่อ 
แถลงดวยอํานาจแสดง  เรื่อง ๑๘ ประการ  ประกาศเพ่ือปลุกใหเกิดความพอใจ 
ในคําแถลงน้ัน   ใหจับสลากแลวก็ดี   สงฆก็หาเปนอันเธอไดทําลายไม,  แตเมื่อใด 
เธอใหภิกษุ  ๔  รูปหรือเกนิกวาจับสลากอยางนั้นแลว    ทํากรรม   หรืออุทเทส 
แผนกหนึ่ง,   เมื่อน้ันสงฆเปนอันเธอไดทําลายแลวแท. 
           ดวยประการอยางนี้      เปนอันขาพเจาไดประกาศเนื้อความท่ีตนเองได 
กลาวไว  ในสังฆเภทขันธกวัณณนา   อยางนี้วา   ครั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายแสดง 
วัตถุอันใดอันหน่ึงแมวัตถุเดียว  ในวัตถุ  ๑๘  แลว  ใหภิกษุทัง้หลายหมายรูดวย 
เหตุนั้น  ๆ วา  ทานทั้งหลายจงจับสลากนี้  จงชอบใจสลากน้ี,  ดังน้ี  ใหจับสลาก  
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แลวทําสังฆกรรมแผนกหนึ่ง   สงฆยอมเปนอันแตกกัน,    สวนในคัมภีรบริวาร   
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    อุบาล ี  สงฆยอมแตกกันดวยอาการ  ๕  เปนอาทิ, 
คําน้ันกับลักษณะแหงสังฆเภทน้ี   ที่ตรัสในสังฆเภทขันธกะน้ี  โดยใจความ ไมมี 
ความแตกตางกัน,   และขาพเจาจักประกาศขอที่ไมแตกตางกันแหงคําน้ัน ๆ   ใน 
คัมภีรบริวารน้ันแล. 
 
                                    [วาดวยสังฆราชี] 
           บทวา  ปฺตฺเตต  มีความวา  วัตรนั่น  เราบัญญัติแลว,   บัญญัติ 
ไวที่ไหน ?   ในวัตตขันธกะ.  จริงอยู   วัตร  ๑๔ หมวด   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบัญญัติแลว  ในวัตตขันธกะน้ัน.  ดวยเหตุนั้น  พระองคจึงตรัสวา  อุบาล ี
อาคันตุกวัตรนั่น  อันเราบัญญัติแลวสําหรับภิกษุทั้งหลายผูอาคันตุกะ  เปนอาทิ. 
           หลายบทวา   เอวป  โข  อุปาล ิ สงฺฆราชิ  โหติ  โน  จ 
สงฺฆเภโท  มคีวามวา  จริงอยู  ดวยเหตุเพียงเทาน้ี  ยอมมีแตเพียงความ 
ราวรานแหงสงฆเทาน้ัน,     ความแตกแหงสงฆยังไมมีกอน;     ก็แตวาความ 
ราวรานแหงสงฆนี้   เมื่อขยายตัวออกโดยลําดับ   ยอมเปนไปเพ่ือความแตกแหง 
สงฆได. 
           บทวา   ยถารตฺต   ความวา   สมควรแกปริมาณแหงราตรี   คือ    ตาม 
ลําดับพระเถระ. 
           สองบทวา อาเวณิภาว  กริตฺวา  ไดแก ทําความกําหนดไวแผนกหน่ึง. 
           สองบทวา  กมฺมากมฺมานิ  กโรนฺติ  มีความวา  ยอมกระทํากรรม 
ทั้งหลายท้ังเล็กทั้งใหญ  จนชั้นสังฆกรรมอ่ืน ๆ อีก. 
           คําท่ีเหลือ  ในอธกิรณวูปสมวัคคแมนี้   ต้ืนทั้งนั้น.  
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                         [วาดวยภิกษุผูทําลายสงฆ] 
           วินิจฉัยในสังฆเภทวัคคทั้ง ๒ พึงทราบดังนี้ :-   
           หลายบทวา   วินิธาย   ทฏิ ึ   กมฺเมน     มีความวา   ภิกษุเปนผูมี 
ความเห็นในอธรรมเปนตนเหลาน้ันอยางนี้เทียววา  เหลาน้ี   เปนอธรรมเปนตน 
ยืนยันความเห็นนั้น    แสดงอธรรมเปนตนเหลาน้ัน      ดวยอํานาจธรรมเปนตน 
แลวแยกกระทํากรรม.              
           ภิกษุทํากรรมท่ียนืยันความเห็นอันใด,    พรอมกับกรรมที่ยืนยันความ 
เห็น  ที่เธอกระทําแลวอยางนั้น ๆ   ยอมมีองค ๕ ดวยประการอยางนี้. 
           พระบาลีที่วา  อิเมหิ  โข  อุปาลิ  ปฺจหงฺเคหิ  นี ้ เปนคํา 
ประกอบเนื้อความ   ในปญจ ะ ๑.  ปญจกะท้ังปวง  พึงทราบโดยนัยนี้. 
           อน่ึง   องค ๓ มีการแถลงเปนตน     แมในสังฆเภทวัคคนี้    ตรัสแลว 
ดวยอํานาจองคเปนบุพภาคเหมือนกัน.   แตความเปนผูเยียวยาไมได   พึงทราบ 
ดวยอํานาจกรรมและอุทเทสน่ันแล. 
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น. 
           คํานอยหนึ่ง  ซึ่งมีนัยอันขาพเจามิไดกลาวแลวในหนหลงั   มิไดมีเลย 
ในสังฆเภทวัคคนี้. 
           วินิจฉัยในอาวาสิกวัคค  พึงทราบดังน้ี :- 
           สองบทวา ยถาภต  นิกฺขิตฺโต  มีความวา (บริขารของสงฆ)  อันตน 
นํามาต้ังไว  ฉันใด. 
           บทวา  วินยพฺยากรณา  ไดแก  แกปญหาวินัย. 
           บทวา  ปริณาเมติ  ไดแก  ยอมกาํหนด คือ ยอมแสดง  ยอมกลาว. 
           คําท่ีเหลือในวัคคนี้    ต้ืนทั้งน้ันแล.  
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                          [วาดวยบุคคลท่ีไมควรไหว] 
           วินิจฉัยในกฐินัตถารวัคค   พึงทราบดังน้ี :-   
           บทวา    โอตมสิโก  ไดแก   ผูอยูในที่มืด,    จริงอยู    เมื่อภิกษุไหว 
บุคคลผูอยูในที่มืดนั้น  หนาผากจะพึงกระทบท่ีเทาเตียงเปนตนเขาก็ได.  
           บทวา  อสมนฺนาหรนโต ไดแก  ผูไมเอาใจใสการไหว  เพราะเปน 
ผูขวนขวายในกิจการ.                                    
           บทวา  สุตฺโต  ไดแก   ผูหยั่งลงสูความหลับ. 
           บทวา   เอกาวตฺโต  มีความวา   บุคคลผูเวียนมาขางเดียว  คือ  ต้ังอยู 
ในฝายขาศึก  ไดแก  บุคคลไมถูกสวนกัน  เปนไพรีกัน  บุคคลน้ี   ทานกลาว 
วาไมควรไหว.  เพราะวา  บุคคลน้ี   อันภิกษุไหวอยู  จะพึงประหารเอาดวยเทา 
ก็ได.                                                           
           บทวา  อฺาวิหิโต  ไดแก   ผูกําลังคิดเรื่องอ่ืน. 
           บทวา  ขาทนฺโต  ไดแก   ผูกําลงัฉันขนมและของเค้ียวเปนตน อยู. 
           บุคคลผูกําลังถายอุจจาระและปสสาวะ     ชื่อวาอันภิกษุไมควรไหว 
เพราะเปนผูอยูในโอกาสไมสมควร. 
           บทวา อุกฺขิตฺตโก  มีความวา  บุคคลผูอันสงฆยกวัตร  ดวยอุกเขป- 
นียกรรม   แมทั้ง ๓ อยาง  ไมควรไหว.                                                
           แตบุคคล  ๔  จําพวก  อันสงฆลงโทษดวยตัชชนียกรรมเปนตน   ควร 
ไหว.  แมอุโบสถปวารณา  ยอมไดกับบุคคลเหลานั้น.  
           ก็ในบรรดาบุคคลท่ีไมควรไหว   ที่กลาวแลวต้ังแตตน     เปนอาบัติแก 
ภิกษุผูไหวอยู     ซึ่งบุคคลผูเปลือยกาย     และบุคคลผูอันสงฆยกวัตรเทาน้ัน,  
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สวนการไหวบุคคลนอกจากน้ัน  อันทานหาม  ก็เพราะผลคือไมสมควร   และ   
เพราะเหตุที่กลาวแลวในระหวาง. 
           ตอน้ีไป    บุคคลแมทั้ง  ๑๐  จําพวก    มีผูอุปสมบทภายหลังเปนตน 
จัดเปนไมควรไหว   เพราะเปนวัตถุแหงอาบัติโดยตรง.    จริงอยู    ยอมเปน 
อาบัติแกภิกษุผูไหวอยูซึ่งบุคคลเหลานั้น  โดยวินัยกําหนดทีเดียว. 
           ในปญจกะ ๕  เหลาน้ี  เปนอนาบัติแกภิกษุผูไหว  ซึ่งชน ๑๓ จําพวก 
เปนอาบัติแกภิกษุผูไหวชน ๑๒ จําพวก  ดวยประการฉะน้ี. 
           สองบทวา  อาจรโิย  วนฺทิโย   มีความวา  อาจารยทั้ง  ๕  จําพวกนี้ 
คือ  ปพพชาจารย  อุปสัมปทาจารย  นิสสยาจารย  อุทเทสาจารย  โอวาทาจารย 
อันภิกษุควรไหว.              
           คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล. 
                                   กฐินัตถาวรวัคควัณณนา  จบ 
                                  และอุปาลิปญจกวัณณนา  จบ  
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                                            สมุฏฐาน   
                       ภิกษุไมมีความจงใจตองอาบัติเปนตน 
           [๑,๒๓๐]  มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมมีความจงใจตอง   มีความจงใจออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีความจงใจตอง  ไมมีความจงใจออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุไมมีความจงใจตอง  ไมมีความจงใจออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีความจงใจตอง   มีความจงใจออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกขุมีจิตเปนกุศลตอง  มีจิตเปนกุศลออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีจิตเปนกุศลตอง  มีจิตเปนอกุศลออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีจิตเปนกุศลตอง  มีจิตเปนอัพยาฤตออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีจิตเปนอกุศลตอง  มีจิตเปนกุศลออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีจิตเปนอกุศลตอง  มจิีตเปนอกุศลออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีจิตเปนอกุศลตอง  มีจิตเปนอัพยากฤตออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีจิตเปนอัพยากฤตตอง  มีจิตเปนกุศลออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีจิตเปนอัพยากฤตตอง  มีจิตเปนอกุศลออก 
           มีอยู   อาบัติ   ภิกษุมีจิตเปนอัพยากฤตตอง   มีจิตเปนอัพยากฤตออก. 
 
                                             ปาราชิก  ๔ 
           [๑,๒๓๑]   ถามวา   ปาราชิกสกิขาบทท่ี  ๑   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ตอบวา  ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑  เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  คือ   เกิด 
แตกายกับจิต   มิใชวาจา  
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           ถ.  ปาราชิกสิกขาบทที่  ๒  เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร    
           ต.  ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒   เกิดดวยสมุฏฐาน ๓   คือ   บางทีเกิดแต 
กายกับจิต   มิใชวาจา ๑   บางทีเกิดแตวาจากับจิต     มิใชกาย ๑    บางทีเกิดแต 
กาย   วาจาและจิต ๑ 
           ถ.  ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓  เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต.   ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓   เกดิดวยสมุฏฐาน ๓   คือ   บางทีเกิดแต 
กายกับจิต   มิใชวาจา  ๑   บางทีเกิดแตวาจากับจิต    มิใชกาย ๑    บางทีเกิดแต 
กาย   วาจาและจิต ๑ 
           ถ.  ปาราชิกสิกขาบทที่  ๔    เกิดดวยสมุกฐานเทาไร 
           ต. ปาราชิกสิกขาบทท่ี   ๔  เกิดดวยสมุฏฐาน ๓   คือ   บางทีเกิดแต 
กายกับจิต   มิใชวาจา  ๑   บางทีเกิดแตวาจากับจิต    มิใชกาย ๑   บางทีเกิดแต 
กาย   วาจาและจิต ๑. 
                               ปาราชิก  ๔  สิกขาบท  จบ 
 
                                        สังฆาทิเสส  ๑๓ 
           [๑,๒๓๒]  ถามวา  สังฆาทิเสสของภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ  เกิดดวย 
 สมุฏฐานเทาไร                                                                                 
             ตอบวา   สังฆาทิเสสของภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ   เกิดดวยสมุฏฐาน 
อันหน่ึง   คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา 
           ถ.  สงัฆาทิเสสของภิกษุผูถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม    เกิด 
ดวยสมุฏฐานเทาไร  
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           ต.   สงัฆาทิเสสของภิกษุถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม      เกดิ   
ดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา 
           ถ.   สงัฆาทิเสสของภิกษุผูพูดเคาะมาตุคาม   ดวยวาจาชั่วหยาบ  เกิดดวย 
สมุฏฐานเทาไร 
           ต.  สงัฆาทิเสสของภิกษุพูดเคาะมาตุคาม  ดวยวาจาชั่วหยาบ เกิดดวย 
สมุฏฐาน ๓   คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา ๑   บางทีเกิดแตวาจากับ 
จิตมิใชกาย   ๑   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต ๑ 
           ถ.   สงัฆาทิเสสของภิกษุ       ผูกลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามใน 
สํานักมาตุคาม   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต.  สงัฆาทิเสสของภิกษุ      ผูกลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามใน 
สํานักมาตุคาม  เกิดดวยสมุฏฐาน ๓   คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิต  มิใชวาจา ๑ 
บางทีเกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย  ๑   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต ๑ 
           ถ.  สงัฆาทิเสสของภิกษุผูถึงความเปนผูเที่ยวชักสื่อ  เกดิดวยสมุฏฐาน 
เทาไร                                                                                  
           ต.  สงัฆาทิเสสของภิกษุผูถึงความเปนผูเที่ยวชักสื่อ  เกดิดวยสมุฏฐาน 
๖   คือ   บางทีเกิดแตกาย   มิใชวาจา   มิใชจิต ๑   บางทีเกิดแตวาจา  มิใชกาย 
มิใชจิต  ๑   บางทีเกิดแตกายกับวาจา   มิใชจิต  ๑  บางทีเกิดแตกายกับจิต    มิใช 
วาจา ๑   บางทีเกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย ๑   บางทีเกิดแตกาย   วาจา    และ 
จิต ๑                                                            
           ถ.  สงัฆาทิเสสของภิกษุใหทํากุฏี    ดวยอาการขอเอาเอง    เกิดดวย 
สมุฏฐานเทาไร  
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           ต.   สงัฆาทิเสสของภิกษุผูใหทํากุฎี   ดวยอาการขอเอาเอง    เกิดดวย   
สมุฏฐาน ๖   คือ   บางทีเกิดแตกาย   มิใชวาจา   มใิชจิต ๑   บางทีเกิดแตวาจา 
มิใชกาย   มิใชจิต ๑   บางทีเกิดแตกายกับวาจา    มใิชจิต ๑    บางทีเกิดแตกาย 
กับจิต   มิใชวาจา ๑   บางทีเกิดแตวาจากับจิต    มิใชกาย ๑    บางทีเกิดแตกาย 
วาจาและจิต   ๑ 
           ถ.  สงัฆาทิเสสของภิกษุผูใหทํากุฎีใหญ   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูใหทํากุฎีใหญ    เกดิดวยสมุฏฐาน ๖    คือ 
บางทีเกิดแตกาย   มใิชวาจา   มิใชจิต ๑   บางทีเกิดแตวาจา   มิใชกาย  มใิชจิต 
๑   บางทีเกิดแตกายกับวาจา   มิใชจิต  ๑   บางทีเกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา ๑ 
บางทีเกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย ๑   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต ๑ 
           ถ.  สงัฆาทิเสสของภิกษุผูตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอัน 
หามูลมิได   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต.   สงัฆาทิเสสของภิกษุผูตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก 
อันหามูลมิได   เกิดดวยสมุฏฐาน ๓   คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิต  มิใชวาจา ๑ 
บางทีเกิดแตวาจากับจิต  มิใชกาย  ๑   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต ๑ 
           ถ.   สงัฆาทิเสสของภิกษุผูถือเอาเอกเทศบางอยาง แหงอธิกรณอันเปน 
เรื่องอ่ืน   ใหเปนเพียงเลศ    ตามกําจัดภิกษุดวยธรรม    อันมโีทษถึงปาราชิก 
เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร                                       
           ต.   สงัฆาทิเสสของภิกษุผูถือเอาเอกเทศบางอยาง      แหงอธิกรณอัน 
เปนเรื่องอ่ืน   ใหเปนเพียงเลศ  ตามกําจัดภิกษุดวยธรรม  อันมโีทษถึงปาราชิก 
เกิดดวยสมุฏฐาน ๓   คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิต   มิใชวาจา ๑   บางทีเกิดแต 
วาจากับจิต    มิใชกาย ๑   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต  ๑  
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           ถ.   สงัฆาทิเสสของภิกษุผูทําลายสงฆ  ไมสละกรรม  เมือ่สวดประกาศ   
ครบ ๓ จบ  เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต.  สงัฆาทิเสสของภิกษุผูทําลายสงฆ   ไมสละกรรมเมื่อสวดประกาศ 
ครบ ๓ จบ   เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตกาย   วาจา   และจิต 
           ถ.   สงัฆาทิเสสของภิกษุรูประพฤติตามภิกษุผูทําลาย      ไมสละกรรม 
เมื่อสวดประกาศครบ ๓ จบ   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต.  สงัฆาทิเสสของภิกษุผูประพฤติตามภิกษุผูทําลาย     ไมสละกรรม 
เมื่อสวดประกาศครบ ๓ จบ   เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือเกิดแตกาย   วาจา 
และจิต                 
           ถ.   สงัฆาทิเสสของภิกษุผูวายาก    ไมสละกรรมเมื่อสวดประกาศครบ 
๓ จบ   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร                       
           ต.   สงัฆาทิเสสของภิกษุผูวาอยาก   ไมสละกรรมเมื่อสวดประกาศครบ 
๓ จบ   เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง  คือ   เกิดแตกาย   วาจาและจิต 
           ถ.    สังฆาทิเสสของภิกษุผูประทุษรายสกุล   ไมสละกรรมเมื่อสวดประ- 
กาศครบ ๓ จบ   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ต.  สงัฆาทิเสสของภิกษุผูประทุษรายสกุล  ไมสละกรรมเม่ือสวดประ- 
กาศครบ ๓ จบ   เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตกาย   วาจา   และจิต. 
                               สังฆาทิเสส  ๑๓  สิกขาบท  จบ 
 
                                                เสขิยวัตร 
           [๑,๒๓๓] . . .ถามวา   ทุกกฏของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอถายอุจ- 
จาระ  ปสสาวะ  หรือบวนเขฬะ  ลงในน้ํา   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร  
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           ตอบวา   ทุกกฏของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ  ถายอุจจาระ ปสสาวะ   
หรือบวนเขฬะลงในน้ํา   เกิดดวยสมุฏฐานอันหน่ึง   คือ   เกิดแตกาย   กับจิต 
มิใชวาจา. 
                                         เสขิตวัตร  จบ 
 
                                           ปาราชิก  ๔ 
           [๑,๒๓๔]   ถามวา   ปาราชิก ๔   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ตอบวา   ปาราชิก ๔   เกิดดวยสมุฏฐาน ๓   คือ   บางทีเกิดแตกายกับ 
จิต    มิใชวาจา ๑    บางทีเกิดแตวาจากับจิต     มิใชกาย ๑     บางทีเกิดแตกาย 
วาจา   และจิต  ๑. 
 
                                         สังฆาทิเสส  ๑๓ 
           [๑,๒๓๕]   ถามวา   สังฆาทิเสส ๑๓   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ตอบวา   สังฆาทิเสส ๑๓  เกิดดวยสมุฏฐาน ๖   คือ   บางทีเกิดแตกาย 
มิใชวาจา   มใิชจิต  ๑   บางทีเกิดแตวาจา   มิใชกาย   มิใชจิต ๑   บางทีเกิดแต 
กายกับวาจา   มิใชจิต ๑   บางทีเกิดแตกายกับจิต    มิใชวาจา ๑    บางทีเกิดแต 
วาจากับจิต   มิใชกาย ๑   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต  ๑. 
 
                                               อนิยต  ๒ 
           [๑,๒๓๖]   ถามวา   อนิยต  ๒  เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ตอบวา   อนิยต ๒  เกิดดวยสมุฏฐาน ๓   คือ   บางทีเกิดแตกายกับจิต 
มิใชวาจา ๑   บางทีเกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย ๑   บางทีเกิดแตกาย ๑   วาจา 
และจิต  ๑.  
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                               นิสสคัคิยปาจิตตีย  ๓๐   
           [๑,๒๓๗]  ถามวา  นิสสัคคิยปาจิตตีย  ๓๐   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ตอบวา  นิสสัคคิยปาจิตตีย  ๓๐   เกิดดวยสมุฏฐาน ๖  คือ บางทีเกิด 
แตกาย   มิใชวาจา   มิใชจิต  ๑   บางทีเกิดแตวาจา   มิใชกาย   มิใชจิต  ๑   บาง 
ทีเกิดแตกายกับวาจา   มิใชจิต ๑   บางทีเกิดแตกายกับจิต    มใิชวาจา  ๑    บาง 
ทีเกิดแตวาจากับจิต   มิใชกาย  ๑   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต  ๑. 
 
                                        ปาจิตตีย  ๙๒ 
           [๑,๒๓๘]   ถามวา   ปาจิตตีย ๙๒   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ตอบวา   ปาจิตตีย ๙๒   เกิดดวยสมุฏฐาน     ๖   คือ   บางทีเกิดแตกาย 
มิใชวาจา   มใิชจิต  ๑   บางทีเกิดแตวาจา   มิใชกาย   มิใชจิต ๑   บางทีเกิดแต 
กายกับวาจา   มิใชจิต  ๑    บางทีเกิดแตกายกับจิต    มิใชวาจา ๑   บางทีเกิด 
แตวาจากับจิต   มิใชกาย ๑   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต ๑. 
 
                                        ปาฏิเทสนียะ  ๔ 
           [๑,๒๓๙]   ถามวา   ปาฏิเทสนียะ  ๔   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ตอบวา  ปาฏิเทสนียะ ๔    เกิดดวยสมุฏฐาน ๔   คือ    บางทีเกิดแต 
กาย   มใิชวาจา   มิใชจิต  ๑   บางทีเกิดแตกายกับวาจา   มิใชจิต ๑    บางทีเกิด 
แตกายกับจิต    มิใชวาจา  ๑   บางทีเกิดแตกาย   วาจา   และจิต  ๑.  
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                                         เสขิยะ   ๗๕    
           [๑,๒๔๐]   ถามวา   เสขิยะ ๗๕   เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร 
           ตอบวา   เสขิยะ ๗๕   เกิดดวยสมุฏฐาน ๓   คือ   บางทีเกิดแตกายกับ 
จิต    มิใชวาจา ๑     บางทีเกิดแตวาจากับจิต     มใิชกาย ๑     บางทีเกิดแตกาย 
วาจา   และจิต   ๑. 
                                        สมุฏฐาน  จบ 
 
                                     หวัขอประจําเรื่อง 
           [๑,๒๔๑]  ไมมีความจงใจ  ๑ มจิีตเปนกุศล   ๑  สมฏุฐานทุกสิกขาบท 
๑ ขอทานท้ังหลายจงรูสมุฏฐาน  โดยรูตามธรรมเทอญ. 
 
                                    สมุฏฐาน  วัณณนา 
           วินิจฉัยในคําวา  อจิตฺตโก    อาปชฺชติ   เปนอาทิ  พึงทราบดังนี้ :- 
           ภิกษุผูไมแกลง  แตตองโทษตามพระบัญญัติ   มีสหไสยเปนตน   ชื่อ 
วาไมมีความจงใจตอง,   เมื่อแสดงเสีย   ชื่อวามีความจงใจออก 
           ภิกษุผูแกลงตองโทษอยางใดอยางหน่ึง  ชื่อวามีความจงใจตอง,   เมื่อ 
ออกดวยติณวัตถารกวินัย   ชื่อวาไมมีความจงใจออก. 
           เมื่อออกอาบัติที่กลาวแลวในหนหลังน่ันแล  ดวยติณวัตถารกวินัย  ชือ่ 
วาไมมีความจงใจตอง  ไมมีความจงใจออก.   
           เมื่อแสดงอาบัตินอกนี้    ชื่อวามีความจงใจตอง   มีความจงใจออก.  
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           เมื่อคิดวา  เราจะทําธรรมทาน  กระทําธรรมเปนตนโดยบท  ชื่อวามี   
จิตเปนกุศลตอง.     
           เมื่อมีจิตเบิกบานวา    เราทําตามคําพร่ําสอนของพระพุทธเจา    แสดง 
(อาบัติ)  ชื่อวามีจิตเปนกุศลออก. 
           เมื่อเปนผูถึงความเสียใจแสดง   ชื่อวามีจิตเปนอกุศลออก. 
           เมื่อหลับเสีย  ออกดวยติณวัตถารกวินัย  ชื่อวามีจิตเปนอัพยากฤตออก. 
           เมื่อทําความละเมิดมีหลอนใหกลัวเปนตน     แลวถึงความดีใจวา   เรา 
ทําตามคําสอนของพระพุทธเจา   แสดง   (อาบัติ)   ชื่อวามีจิตเปนอกุศลตอง  ม ี
จิตเปนกุศลออก. 
           ถึงความเสียใจเทียวแสดง   ชื่อวามีจิตเปนอกุศลออก. 
           เมื่อออกดวยติณวัตถารกวินัย    ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล    ชื่อวามีจิต 
เปนอัพยากฤตออก.                                   
           เมื่อตองอาบัติเพราะนอนรวมเรือน  ในสมัยที่หยั่งลงสูความลับ  ชือ่ 
วามีจิตเปนอัพยากฤตตอง. 
           สวนคําวา    มีจิตเปนกุศลออก    เปนอาทิ    พึงทราบในอาบัติที่ตอง 
เพราะนอนรวมเรือนน้ี   ตามนัยที่กลาวนั่นแล. 
           คําวา  ปม   ปาราชิก  กตีห ิ  สมุฏาเนห ิ เปนอาทิ  นับวาต้ืน 
ทั้งน้ัน   เพราะมีนัยดังกลาวแลวในหลัง. 
           สมุฏฐานใด  ๆ  ไดแกอาบัติใด ๆ, สมุฏฐานและอาบัตินั้น ๆ ทั้งมวล 
เปนอันไดกลาวเสร็จแลว   โดยกําหนดอยางสูง   ในคําวา  ปาราชิก ๔   ยอมเกิด 
ดวยสมุฏฐาน ๓  เปนอาทิ.           
                                     สมุฏฐาน  วัณณนา  จบ  
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                                     ทุติยคาถาสังคณิกะ   
                                    อาบัติทางกายเปนตน 
                             [๑,๒๔๒]  ถามวา   อาบัติทางกายจัด 
                   ไวเทาไร   ทางวาจาจัดไวเทาไร    เมื่อปกปด 
                   ตองอาบัติเทาไร    อาบัติมีการเคลาคลึงเปน 
                   ปจจัยมีเทาไร 
                             ตอบวา  อาบัติทางกายจัดไว  ๖ ทาง 
                   วาจาจัดไว  ๖  เมื่อปกปดตองอาบัติ ๓  อาบัติ 
                   มีการเคลาคลึงเปนปจจัยมี  ๕. 
 

                       ตองอาบัติเมื่ออรุณข้ึนเปนตน 
                             [๑,๒๔๓]  ถามวา   อาบัติเพราะอรุณ 
                   ขึ้นมีเทาไร     อาบัติชื่อยาวตติยกา  มีเทาไร 
                   อาบัติชื่ออัตถวัตถุกาในศาสนานี้   มีเทาไร 
                   สงเคราะหสิกขาบทและปาติโมกขุทเทศท้ัง 
                   มวลดวยอุเทศเทาไร 
                             ตอบวา  อาบัติเพราะอรุณขึ้น  ม ี ๓ 
                   อาบัติชื่อยาวตติยกามี  ๓  อาบัติชื่ออัตถวัตถุ- 
                   กา    ในศาสนาน้ีมี ๑   สงเคราะหสิกขาบท 
                   และปาติโมกขุทเทศท้ังมวล  ดวยนิทานุเทศ 
                   อยางเดียว.  
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                               มูลแหงวินัยเปนตน   

                             [๑,๒๔๔]  ถามวา  มูลแหงวินัยที่พระ- 
                   พุทธเจาทรงบัญญัติไวมีเทาไร  อาบัติหนักใน 
                   ฝายวินัยตรัสไวเทาไร  อาบัติเพราะปดอาบัติ 
                   ชั่วหยาบมีเทาไร 
                             ตอบวา   มูลแตงวินยัท่ีพระพุทธเจา 
                   ทรงบัญญัติไวมี  ๒   อาบติัหนักในฝายวินัย 
                   ตรัสไว  ๒   อาบัติเพราะปดอาบัติชั่วหยาบ 
                   มี ๒. 
 

                    ตองอาบัติในละแวกบานเปนตน 
                             [๑,๒๔๕]  ถามวา    อาบัติในละแวก 
                   บานมีเทาไร  อาบัติมีฝงนทีเปนปจจัยมีเทาไร 
                   เปนอาบัติถุลลัจจัย  เพราะเนื้อกี่ชนิด  เปน 
                   อาบัติทุกกฏเพราะเนื้อกี่ชนิด 
                             ตอบวา   อาบัติในละแวกบานม ี ๔ 
                   อาบัติมีฝงนทีเปนปจจัยมี  ๔  เปนอาบัติ 
                   ถุลลัจจัย    เพราะเนื้อชนิดเดียว   เปนอาบัติ 
                   ทุกกฏเพราะเนื้อ  ๙  ชนิด.  
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                  ตองอาบัติทางวาจาในราตรีเปนตน   

                             [๑,๒๔๖]  ถามวา  อาบัติทางวาจาใน 
                   กลางคืนมีเทาไร  อาบัติทางวาจาในกลางวัน 
                   มีเทาไร  เมื่อไห  ตองอาบติัเทาไร   เมือ่รับ 
                   ตองอาบัติเทาไร 
                             ตอบวา   อาบัติทางวาจาในกลางคืน 
                   มี ๒ อาบัติทางวาจาในกลางวันมี  ๒  เมื่อให 
                   ตองอาบัติ  ๓  เพราะรับ  ตองอาบัติ  ๔. 
 

                 ตองอาบัติเปนเทสนาคามินเีปนตน 
                             [๑,๒๔๗]  ถามวา อาบัติเปนเทสนา- 
                   คามินี   มีเทาไร   อาบัติที่ทําคืนได  จัดไว 
                   เทาไร     อาบติัที่ทําคืนไมไดในศาสนาน้ี 
                   พระพุทธเจาเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิ 
                   ตรัสไวเทาไร 
                             ตอบวา  อาบัติเปนเทสนาคามินีมี  ๕ 
                   อาบัติที่ทําคืนไดจัดไว  ๖ อาบัติที่ทําคืนไมได 
                   ในศาสนาน้ี   พระพุทธเจาเปนเผาแหงพระ-  
                   ราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวอยางเดียว.  
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                 ตองอาบัติหนักในฝายวินัยเปนตน   

                             [๑,๒๔๘]  ถามวา   อาบัติหนักใน 
                   ฝายวินัยเปนไปทางกายและวาจา    ตรัสไว 
                   เทาไร  ธัญรสในเวลาวิกาลมีเทาไร   สมมติ 
                   ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจามีเทาไร 
                             ตอบวา   อาบัติหนักในฝายวินัยเปน 
                   ไปทางกายและวาจาตรัสไว ๒    ธัญรสใน 
                   เวลาวิกาลมีอยางเดียว  สมมติดวยญัตติจตุต- 
                   ถกรรมวาจามีอยางเดียว. 
 

                      อาบัติปาราชิกทางกายเปนตน 
                             [๑,๒๔๙]  ถามวา อาบัติปาราชิกทาง 
                   กายมีเทาไร    ภมูิของภิกษุผูมีสังวาสเทาไร 
                   รัตติเฉทของภิกษุกี่พวก  และพระบัญญัติ 
                   เรื่องสองน้ิวมีเทาไร 
                             ตอบวา  อาบัติปาราชิกทางกายมี  ๒ 
                   ภูมิของภิกษผูุมีสังวาสมี  ๒  รัตติเฉทของภิกษ ุ
                   ๒ พวก  และพระบัญญัติเรื่องสองน้ิวมี  ๒. 
 

                 ตองอาบัติเพราะทาํรายตัวเองเปนตน 
                             [๑,๒๕๐]  ถามวา    เพราะทํารายตัว 
                   เอง  ตองอาบติัเทาไร   สงฆแตกกัน  ดวย  
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                   อาการเทาไร     อาบัติชื่อปฐมาปตติการใน   
                   ศาสนาน้ี  มีเทาไร  ทําญัตติมีเทาไร 
                             ตอบวา   เพราะทํารายตนเอง   ตอง 
                   อาบัติ ๒  สงฆแตกกันดวยอาการ ๒  อาบัติ 
                   ชื่อปฐมาปตติการในศาสนานี้มี  ๒  ทาํญัตติมี  ๒. 
 

                ตองอาบัติเพราะปาณาติบาตเปนตน 
                             [๑,๒๕๑]  ถามวา อาบัติเพราะปาณา- 
                   ติบาต  มีเทาไร  อาบัติปาราชิกเน่ืองดวยวาจา 
                   มีเทาไร     อาบัติเก่ียวดวยพูดเคาะ    ตรัสไว 
                   เทาไร  อาบัติเก่ียวดวยเท่ียวชักสื่อ   ตรสั ไว 
                   เทาไร 
                             ตอบวา  อาบัติเพราะปาณาติบาตมี 
                   ๓ อาบัติปาราชิกเน่ืองดวยวาจา  ม ี๓ อาบัติ  
                   เกี่ยวดวยพูดเคาะ   ตรัสไว  ๓  และเกี่ยวดวย 
                   เท่ียวชักสื่อ  ตรัสไว  ๓. 
 

                     บุคคลไมควรใหอุปสมบทเปนตน 
                             [๑,๒๕๒]   ถามวา  บุคคลท่ีไมควรให 
                   อุปสมบท  มเีทาไร  กรรมสงเคราะหมีเทาไร 
                   บุคคลท่ีถูกนาสนะตรัสไวเทาไร  อนุสาวนา 
                   เดียวกันสําหรับบุคคล   มจีํานวนเทาไร  
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                             ตอบวา บุคคลท่ีไมควรใหอุปสมบท   
                   มี  ๓ พวก กรรมสงเคราะหมี  ๓ อยาง บุคคล 
                   ที่ถูกนาสนะตรัสไว  ๓  พวก  อนุสาวนาเดียว 
                   กัน สําหรบับคุคลมีจํานวน  ๓  คน. 
 

                 ตองอาบัติเพราะอทนินาทานเปนตน 
                             [๑,๒๕๓]  ถามวา อาบัติเพราะอทิน- 
                   นาทาน   มีเทาไร    อาบติัเพราะเมถุนเปน 
                   ปจจัยมีเทาไร  เมื่อตัดเปนอาบัติเทาไรเพราะ 
                   การท้ิงเปนปจจัยเปนอาบัติเทาไร 
                             ตอบวา   อาบัติเพราะอทินนาทานม ี
                   ๓  อาบัติเพราะเมถุนเปนปจจัยมี  ๔  เมื่อตัด 
                   เปนอาบัติ  ๓  ตัว  อาบัติเพราะการท้ิงเปน 
                   ปจจัยมี  ๕. 
 

                            ปรับอาบัติควบกันเปนตน 
                             [๑,๒๕๔]  ถามวา  ในภิกขุโมวาทก- 
                   วรรค  อาบัติทุกกฏ  กับปาจิตตีย  หมวดท่ี 
                   ตรัสไวเปน  ๙  ในสิกขาบทท่ี  ๑ นั้น   เปนเทาไร 
                   ภิกษุณีเทาไร  เปนอาบัติแกภิกษุเพราะจีวร 
                             ตอบในภิกขุโนวาทกวรรค  อาบัติ 
                   ทุกกฏกับปาจิตตีย  ที่ตรัสไวหมวด  ๙  ใน  
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                   สิกขาบทที่  ๑  นั้น  ม ี ๔  ภิกษุณ ี ๒  พวก   
                   เปนอาบัติแกภิกษุเพราะจีวร. 
 

                      ตองอาบติัปาฏิเทสนียะเปนตน 
                             [๑,๒๕๕]  ถามวา อาบัติปาฏิเทสนียะ 
                   สําหรับภิกษณุีที่ตรัสไวเทาไร   เพราะขอขาว 
                   เปลือกดิบมาฉัน      ปรบัอาบัติทุกกฏกับ 
                   ปาจิตตีย  หรือ 
                             ตอบวา  อาบัติปาฏิเทสนียะ  ที่ตรัส 
                   แกภิกษุณ ี ปรับอาบัติไว  ๙  เพราะขอขาว 
                   เปลือกดิบมาฉัน   ปรับอาบัติทุกกฏกับ 
                   ปาจิตตีย. 
 

                         ตองอาบัติเพราะเดินเปนตน 
                             [๑,๒๕๖]  ถามวา  ผูเดินตองอาบัติ 
                   เทาไร  ผูนั่งตองอาบัติเทาไร  และผูนอน 
                   ตองอาบัติเทาไร 
                             ตอบวา   ผูเดินตองอาบัติ  ๔   ผูยืน 
                   ตองอาบัติเทากัน  ผูนั่งตองอาบัติ  ๔  และ 
                   ผูนอนตองอาบัติเทากัน.  
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                           ตองอาบัติในเขตเดียวกัน   

                             [๑,๒๕๗]   ถามวา     อาบัติปาจิตตีย  
                   ทั้งหมด  มีเทาไร  ที่ตางวัตถุกันภิกษุพึงตอง 
                   ในขณะเดียวกัน   ไมกอน  ไมหลัง 
                             ตอบวา   อาบัติปาจิตตียทั้งหมดมี  ๕   
                   ที่ตางวัตถุกัน  ภิกษุพึงตองในขณะเดียวกัน 
                   ไมกอน  ไมหลัง.                
                             [๑,๒๕๘]  ถามวา      อาบัติปาจิตตีย  
                   ทั้งหมด  มีเทาไร  ที่ตางวัตถุกันภิกษุพึงตอง 
                   ในขณะเดียวกัน   ไมกอน  ไมหลัง 
                             ตอบวา   อาบัติปาจิตตียทั้งหมดมี  ๙ 
                   ที่ตางวัตถุกัน   ภิกษุพึงตองในขณะเดียวกัน 
                   ไมกอน  ไมหลัง. 
 

                                     วธีิแสดงอาบัติ 
                             [๑,๒๕๙]  ถามวา  อาบัติปาจิตตียทั้ง 
                   หมด   มีเทาไร  ที่ตางวัตถุกันอันพระพุทธเจา 
                   ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสแลว 
                   ภิกษุพึงแสดงดดวยวาจาเทาไร 
                             ตอบวา   อาบัติปาจิตตียทั้งหมดมี  ๕ 
                   ที่ตางวัตถุกัน  อันพระพทุธเจาผูเปนเผาแหง  
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                   พระราชาผูสูงศักด์ิตรัสแลว    ภิกษุพึงแสดง   
                   ดวยวาจอยางเดียว. 
                             [๑,๒๖๐]  ถามวา  อาบัติปาจิตตียทั้ง 
                   หมดมีเทาไร ที่ตางวัตถุกัน  อันพระพุทธเจา 
                   ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสแลว 
                   ภิกษุพึงแสดงดวยวาจาเทาไร 
                             ตอบวา   อาบัติปาจิตตียทั้งหมดมี  ๙  
                   ที่ตางวัตถุกัน   อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหง 
                   พระราชาผูสูงศักด์ิตรัสแลว    ภิกษุพึงแสดง 
                   ดวยวาจาอยางเดียว. 
                             [๑,๒๖๑]  ถามวา  อาบัติปาจิตตียทั้ง-  
                   หมดมีเทาไร   ที่ตางวัตถุกันอันพระพุทธเจา 
                   ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสแลว 
                   ภิกษุพึงแสดงระบุอะไร 
                             ตอบวา   อาบัติปาจิตตียทั้งหมดมี  ๕   
                   ที่ตางวัตถุกัน    อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหง 
                   พระราชาผูสูงศักด์ิตรัสแลว  ภิกษุพึงแสดง 
                   ระบุวัตถุ. 
                             [๑,๒๖๒]  ถามวา  อาบัติปาจิตตียทั้ง 
                   หมดมีเทาไร  ที่ตางวัตถุนี้   อันพระพุทธเจา 
                   ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสแลว 
                   ภิกษุพึงแสดงระบุวัตถุ  
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                             ตอบวา   อาบัติปาจิตตียทั้งหมดมี  ๙     
                   ที่ตางวัตถุกัน  อันพระพทุธเจาผูเปนเผาแหง 
                   พระราชาผูสูงศักด์ิตรัสแลว  ภิกษุพึงแสดง 
                   ระบุวัตถุ.             
                         

                             ยาวตติยกาบัติเปนตน 
                             [๑,๒๖๓]  ถามวา เพราะสวดประกาศ 
                   ครบ ๓ จบ    เปนอาบัติเทาไร    เพราะการ 
                   กลาวเปนปจจัย   เปนอาบัติเทาไร   ภกิษุเค้ียว 
                   ตองอาบัติเทาไร  เพราะฉนัเปนปจจัย   เปน 
                   อาบัติเทาไร 
                             ตอบวา      เพราะสวดประกาศครบ 
                   ๓ จบ    เปนอาบัติ ๓    เพราะการกลาวเปน 
                   ปจจัย   เปนอาบัติ  ๖  ภิกษุเค้ียวตองอาบัติ  ๓ 
                   ตัว   เพราะฉนัเปนปจจัย   เปนอาบัติ  ๕. 
 

                     ฐานะแหงยาวตติยกาบัติเปนตน 
                             [๑,๒๖๔]   ถามวา  ยาวตติยกาบัติทั้ง- 
                   มวล   ยอมถึงฐานะเทาไร   อาบัติมีแกคนกี่ 
                   พวก  และอธิกรณ   มีแกคนก็พวก 
                             ตอบวา    ยาวตติยกาบัติทั้งมวลยอม 
                   ถึงฐานะ  ๕   อาบัติมีแกสหธรรมิก ๕    และ 
                   อธิกรณ   มีแกสหธรรมิก  ๕.  
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                                   วนิิจฉัยเปนตน   

                             [๑,๒๖๕]  ถามวา   วินิจฉัยมีแกบุคคล 
                   กี่พวก  การระงับ    มีแกบคุคลกี่พวก  บุคคล 
                   กี่พวกไมตองอาบัติ    และภิกษุยอมงามดวย 
                   ฐานะเทาไร 
                             ตอบวา    วินิจฉัยมแีกสหธรรมกิ   ๕   
                   พวก     การระงับมีแกสหธรรมิก   ๕  พวก 
                   สหธรรมิก  ๕  พวก  ไมตองอาบัติ และภิกษุ  
                   ยอมงามดวยเหตุ  ๓ สถาน. 
 

                      อาบัติทางกายในราตรีเปนตน 
                             [๑,๒๖๖]  ถามวา   อาบัติทางกายใน 
                   ราตรีมีเทาไร     ทางกายในกลางวันมีเทาไร 
                   ภิกษุเพงดูตองอาบัติเทาไร  เพราะบณิฑบาต 
                   เปนปจจัยเปนอาบัติเทาไร 
                             ตอบวา   อาบัติทางกายในราตรีมี  ๒ 
                   ทางกายในกลางวันมี  ๒  ภิกษุเพงดูตองอาบัติ 
                   ตัวเดียว    เพราะบิณฑบาตเปนปจจัย    เปน 
                   อาบัติตัวเดียว. 
 

                          ภิกษุทีส่งฆยกวัตรเปนตน 
                             [๑,๒๖๗]  ถามวา  ภิกษุเห็นอานิสงส 
                   เทาไร   จึงแสดง  เพราะเชื่อผูอื่น  ภิกษถูุก  
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                   ยกวัตรตรัสไวมีเทาไร  ความประพฤติชอบมี   
                   เทาไร 
                             ตอบวา   ภิกษุเห็นอานิสงส  ๘  อยาง 
                   จึงแสดงเพราะเชื่อผูอื่น     ภิกษุผูถูกยกวัตร 
                   ตรัสไว  ม ี ๓  พวก  ความประพฤติชอบม ี
                   ๔๓ ขอ.      
   

                                    มสุาวาทเปนตน 
                             [๑,๒๖๘]   ถามวา   มุสาวาทถึงฐานะ 
                   เทาไร  ที่ตรัสวาอยางย่ิงมีเทาไร  ปาฏิเทสนียะ 
                   มีกี่สิกขาบท       การแสดงโทษของบคุคลกี่ 
                   จําพวก 
                             ตอบวา  มุสาวาทถึงฐานะ   ที่ตรัส 
                   วาอยางย่ิง  มี  ๑๔ สิกขาบท  ปาฏิเทสนียะม ี
                   ๒ สิกขาบท    การแสดงโทษของบุคคล  ๔ 
                   จําพวก. 
 

                            องคของมุสาวาทเปนตน 
                             [๑,๒๖๙]  ถามวา      มุสาวาทมีองค 
                   เทาไร  องคอโุบสถมีเทาไร   องคของผูควร 
                   เปนทูต  มีเทาไร  ติตถิยวัตร  มีเทาไร  
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                             ตอบวา    มุสาวาทมอีงค   ๘     องค    
                   อุโบสถมี ๘  องคของผูควรเปนทูตมี  ๘  ติตถิ- 
                   ยวัตรมี ๘.   
 

                                 อุปสัมปทาเปนตน 
                             [๑,๒๗๐]  ถามวา  อุปสัมปทามีวาจา 
                   เทาไร  ภิกษณุีพึงลุกรับภกิษุณีกี่พวก พึงให 
                   อาสนะแกภิกษุณีกี่พวก  ภิกษุผูสั่งสอนภิกษ-ุ 
                   ณีตองประกอบดวยคุณสมบัติเทาไร 
                             ตอบวา อุปสัมปทามีวาจา  ๘   ภิกษุณ ี
                   พึงลุกรับ  ภกิษุณี  ๘ พวก  พึงใหอาสนะแก 
                   ภิกษุณี  ๘ พวก  ภิกษุผูสัง่สอนภิกษุณ ี ตอง 
                   ประกอบดวยคุณสมบัติ  ๘. 
 

                                  ความขาดเปนตน 
                             [๑,๒๗๑]  ถามวา  ความขาดมีแกคน 
                   เทาไร  อาบัติถุลลัจจัยมีแกคนเทาไร บุคคล 
                   เทาไรไมตองอาบัติ    อาบติัและอนาบัติของ 
                   คนท้ังหมดมวีัตถุอยางเดียวกัน  หรือ 
                             ตอบวา      ความขาดมีแกคนผูเดียว 
                   อาบัติถุลลัจจัยน้ีแกคน  ๔  พวก     บคุคล ๔  
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                   พวกไมตองอาบัติ  อาบัติและอนาบัติของคน   
                   ทั้งหมดมีวัตถุอยางเดียวกัน. 
 

                        กรรมเนื่องดวยญัตติเปนตน 
                             [๑,๒๗๒]  ถามวา  อาฆาตวัตถุมีเทาไร 
                   สงฆแตกกัน  ดวยเหตุเทาไร  อาบัติชื่อ 
                   ปฐมาปตติกาในศาสนานี้มีเทาไร  ทําดวย 
                   ญัตติมีเทาไร 
                             ตอบวา  อาฆาตวัตถุมี  ๙  สงฆแตก 
                   กันดวยเหตุ  ๙  อยาง  อาบัติชื่อปฐมาปตติกา 
                   ในศาสนาน้ีมี  ๙  อยาง  ทําดวยญัตติมี  ๙. 
 

                      บคุคลไมควรกราบไหวเปนตน 
                             [๑,๒๗๓]   ถามวา   บุคคลเทาไร  อัน 
                   ภิกษุณีไมพึงทราบไหว  และไมพึงทําอัญชลี 
                   กรรม  และสามีจิกรรม  เพราะทําแกบุคคล 
                   เทาไร  ตองอาบัติทุกกฏ  ทรงจีวร  มีกาํหนด 
                   เทาไร 
                             ตอบวา   บุคคล ๑๐  พวก   อันภิกษุ 
                   ไมพึงกราบไหว  ไมพึงทําอัญชลีกรรม และ 
                   สามีจิกรรม  เพราะทําแกบุคคล  ๑๐  พวกตอง 
                   อาบัติทุกกฏ ทรงจีวรมีกําหนด  ๑๐  วนั.  
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                                    ใหจีวรเปนตน   

                            [๑,๒๗๔]  ถามวา    จีวรควรใหแก  
                   บุคคลในศาสนานี้  ผูจําพรรษาแลวกีพ่วก 
                   เมื่อมีผูรบัแทนควรใหแกบุคคลก่ีพวก  และ 
                   ไมควรใหแกบุคคลก่ีพวก 
                             ตอบวา  จีวรควรใหแกสหธรรมกิ ๕ 
                   ในศาสนาน้ี ผูจําพรรษาแลว  เมื่อมีผูรับแทน 
                   ควรใหแกบุคคล  ๗  พวก    ไมควรใหแก 
                   บุคคล  ๑๖  พวก. 
 

                                     ภิกษุอยูปรวิาส 
                             [๑,๒๗๕]  ถามวา  ชั่ว  ๑๐๐  ราตรี 
                   ภิกษุอยูปริวาสปดอาบัติไวกี่รอย    ตองอยู 
                   ปริวาสก่ีราตรีจึงจะพน 
                             ตอบวา   ชั่ว  ๑๐๐  ราตรี  ภิกษุอยู 
                   ปริวาสปดอาบัติไว  ๑๐  รอยราตรี  ตองอยู 
                   ปริวาส ๑๐  ราตรึ  จึงจะพน. 
 

                                        โทษแหงกรรม 
                             [๑,๒๗๖]  ถามวา     โทษแหงกรรม 
                   อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูง  
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                   ศักด์ิตรัสไวเทาไร    กรรมไมเปนธรรมท้ัง- 
                   หมดที่ตรัสไวในเรื่องวินัย ในพระนครจัมปา   
                   มีเทาไร 
                             ตอบวา  โทษแหงกรรมอันพระพุทธ 
                   เจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวมี  
                   ๑๒  กรรมทีต่รัสไวในเรื่องวินัยในพระนคร- 
                   จัมปาลวนไมเปนธรรม. 
 
                                         กรรมสมบัติ 
                             [๑,๒๗๗]  ถามวา   กรรมสมบัติอัน 
                   พระพุทธเจา    ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูง 
                   ศักด์ิตรัสไวมีเทาไร  กรรมเปนธรรมทั้งหมด 
                   ที่ตรัสไวในเรื่องวินัย    ในพระนครจัมปามี  
                   เทาไร 
                             ตอบวา กรรมสมบัติอันพระพุทธเจา 
                   ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว  ๔ 
                   อยาง    กรรมที่ตรัสไวในเรื่องวินัยในพระ- 
                   นครจัมปาลวนเปนธรรม. 
 

                                      กรรม  ๖  อยาง 
                             [๑,๒๗๘]  ถามวา    กรรมอันพระ-  
                   พุทธเจา  ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิ  
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                   ตรัสไวเทาไร  กรรมที่ตรสัไวในเรื่องวินัยใน   
                   พระนครจัมปา   ที่เปนธรรมมีเทาไร   ที่ไม 
                   เปนธรรมมีเทาไร 
                             ตอบวา   กรรม    อนัพระพุทธเจาผู 
                   เปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว   ๖ 
                   อยาง    บรรดากรรม ๖  นี้     กรรมอนัพระ- 
                   พุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัส 
                   ไวในเรื่องวินัย   ในพระนครจัมปา   ทีเ่ปน 
                   ธรรมอยางเดียว  ที่ไมเปนธรรม ๕  อยาง. 
 

                                   กรรม  ๔  อยาง 
                             [๑,๒๗๙]  ถามวา    กรรมอันพระ- 
                   พุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัส 
                   ไวเทาไร  กรรมที่ตรัสไวในเรื่องวินัยในพระ 
                   นครจัมปา   ที่เปนธรรมมีเทาไร    ที่ไมเปน 
                   ธรรมมีเทาไร 
                             ตอบวา กรรมอันพระพุทธเจา  ผูเปน 
                   เผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว  ๔   อยาง 
                   บรรดากรรม  ๔  นี ้    กรรมอันพระพทุธเจา 
                   ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวใน 
                   เรื่องวินัย   ในพระนครจัมปา   ที่เปนธรรมม ี
                   อยางเดียว   ที่ไมเปนธรรมม ี ๓  อยาง.  
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                           อาบัติระงับและไมระงับ                       

                             [๑,๒๘๐]  ถามวา   กองอาบัติใด  อัน  
                   พระอนันตชินเจาผูคงท่ี  ผูทรงเห็นวเวก 
                   ทรงแสดงแลว ในกองอาบัตินั้น   กองอาบัติ 
                   เทาใดเวนสมถะเสีย  ยอมระงับ   ขาแตทาน 
                   ผูฉลาดในวิภังค  ขาพเจาถามขอนั้น  ขอทาน 
                   จงบอก                              
                             ตอบวา   กองอาบัติใดอันพระอนัน- 
                   ตชินเจาผูคงที่  ผูทรงเห็นวิเวก  ทรงแสดง 
                   แลว  ในกองอาบัตินั้น    กองอาบัติกองเดียว 
                   เวนสนถะเสีย  ยอมระงับ   ขาแตทานผูฉลาด 
                   ในวิภังค   ขาพเจาบอกขอนั้น   แกทาน. 
 
                               ภิกษผูุทําลายสงฆไปสูอบาย 
                             [๑,๒๘๑]  ถามวา  ภิกษุผูทําลายสงฆ   
                   ไปสูอบายอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระ 
                   ราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวเทาไร  ขาพเจาท้ังหลาย 
                   ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินัย 
                             ตอบวา ภิกษุผูทําลายสงฆไปสูอบาย 
                   ตกนรกชั่วกัลปอันพระพุทธเจา  ผูเปนเผา 
                   แหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว  ๑๘  ขอทาน 
                   จงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินัย  
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                               ภิกษทุําลายสงฆไมไปสูอบาย    
                             [๑,๒๘๒]  ถามวา ภิกษุผูทําลายสงฆ 
                   ไมไปสูอบายอันพระพุทธเจา  ผูเปนเผาแหง 
                   พระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไวเทาไร    ขาพเจา 
                   ทั้งหลายขอฟงวิสัย   ของทานผูรูเฉพาะพระ- 
                   วินัย 
                             ตอบวา  ภิกษุผูทําลายสงฆ    ไมไป 
                   อบาย    อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระ- 
                   ราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว  ๑๘   ขอทานจงฟงวิสัย 
                   ของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินัย. 
 

                                           หมวด ๘ 
                             [๑,๒๘๓]  ถามวา  หมวด  ๘  อนัพระ- 
                   พุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัส 
                   ไวเทาไร  ขาพเจาท้ังหลายขอฟงวิสัย   ของ 
                   ทานผูรูเฉพาะพระวินัย 
                             ตอบวา  หมวด ๘   อันพระพุทธเจา 
                   ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว  ๑๘ 
                   หมวด   ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจา  ผูรู 
                   เฉพาะวินัย.  
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                                        กรรม  ๑๖  อยาง    
                             [๑,๒๘๔]  ถามวา  กรรมอันพระพุทธ- 
                   เจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว 
                   เทาไร  ขาพเจาท้ังหลายขอฟงวิสัย   ของทาน 
                   ผูรูเฉพาะพระวินัย 
                             ตอบวา  กรรมอันพระพุทธเจาผูเปน   
                   เผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว  ๑๖    ขอ 
                   ทานจงฟงวิสัย    ของขาพเจาผูรูเฉพาะพระ- 
                   วินัย. 
 

                                   โทษแหงกรรม   ๑๒ 
                             [๑,๒๘๕]    ถามวา    โทษแหงกรรม 
                   อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูง 
                   ศักดิ์ตรัสไวเทาไร    ขาพเจาท้ังหลายขอฟง 
                   วิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินัย 
                             ตอบวา   โทษแหงกรรม    อันพระ- 
                   พุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัส 
                   ไว  ๑๒ อยาง ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจา 
                   ผูรูเฉพาะพระวินัย. 
 

                                         กรรมสมบัติ  ๔ 
                             [๑,๒๘๖]  ถามวา   กรรมสมบัติ  อัน 
                   พระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์  
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                   ตรัสไวเทาไร  ขาพเจาท้ังหลาย   ขอฟงวิสัย   
                   ของทานผูรูเฉพาะพระวินัย 
                             ตอบวา  กรรมสมบติั  อันพระพุทธ- 
                   เจา  ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว 
                   ๔ อยาง  ขอทานจงพึงวิสัย   ของขาพเจาผูรู 
                   เฉพาะวินัย. 
 

                                        กรรม  ๖ 
                             [๑,๒๘๗]  ถามวา  กรรม   อันพระ- 
                   พุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัส 
                   ไวเทาไร    ขาพเจาท้ังหลายขอฟงวิสัยของ 
                   ทานผูรูเฉพาะพระวินัย 
                             ตอบวา  กรรม  อันพระพุทธเจา  ผู 
                   เปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว   ๖ 
                   อยาง     ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรู 
                   เฉพาะ   พระวินัย. 
 

                                           กรรม  ๔ 
                             [๑,๒๘๘]  ถามวา  กรรมอันพระพุทธ- 
                   เจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว 
                   เทาไร   ขาพเจาท้ังหลายขอฟงวิสัยของทาน 
                   ผูรูเฉพาะพระวินัย  
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                             ตอบวา   กรรม    อนัพระพุทธเจาผู   
                   เปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว  ๔ 
                   อยาง     ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรู 
                   เฉพาะพระวินัย. 
 
                                           ปาราชิก   ๘ 
                             [๑,๒๘๙]  ถามวา ปาราชิก  อันพระ- 
                   พุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัส 
                   ไวเทาไร  ขาพเจาท้ังหลาย   ขอฟงวิสยัของ 
                   ทานผูรูเฉพาะวินัย 
                             ตอบวา  ปาราชิก   อนัพระพุทธเจา 
                   ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว    ๘ 
                   ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระ- 
                   วินัย.   
 

                                    สงัฆาทเิสส  ๒๓ 
                             [๑,๒๙๐]  ถามวา  สังฆาทิเสส  อัน-  
                   พระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิ 
                   ตรัสไวเทาไร  ขาพเจาท้ังหลาย  ขอฟงวิสัย 
                   ของทานผูรู  เฉพาะพระวินัย 
                             ตอบวา  สังฆาทิเสส  อันพระพุทธ- 
                   เจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว  
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                   ๒๓   ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะ   
                   พระวินัย. 
 

                                             อนิยต  ๒ 
                             [๑,๒๙๑]  ถามวา   อนิยต   อันพระ- 
                   พุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัส 
                   ไวเทาไร  ขาพเจาท้ังหลาย   ขอฟงวิสยัของ 
                   ทานผูรูเฉพาะพระวินัย         
                             ตอบวา  อนิยต  อันพระพุทธเจา  ผู 
                   เปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว  ๒  ขอ 
                   ทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระ- 
                   วินัย. 
 

                                      นิสสัคคิยะ  ๔๒ 
                             [๑,๒๙๒]  ถามวา   นิสสัคคิยะ   อัน - 
                   พระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิ 
                   ตรัสไวเทาไร   ขาพเจาท้ังหลายขอฟงวิสัย 
                   ของทานผูรูเฉพาะพระวินัย 
                             ตอบวา  นิสสัคคิยะ   อันพระพุทธ- 
                   เจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว 
                   ๔๒   ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะ 
                   พระวินัย.                             
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                                   ปาจิตติยะ  ๑๘๘           

                             [๑,๒๙๓]  ถามวา  ปาจิตติยะ    อัน- 
                   พระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิ 
                   ตรัสไวเทาไร    ขาพเจาท้ังหลายขอฟงวิสัย      
                   ของทานผูรูเฉพาะพระวินัย 
                             ตอบวา  ปาจิตติยะ  อันพระพุทธเจา 
                   ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว  ๑๘๘ 
                   ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระ- 
                   วินัย.     
                      

                                    ปาฏิเทสนยีะ  ๑๒ 
                             [๑,๒๙๔ ]  ถามวา  ปฏิเทสนียะ  อัน 
                   พระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิ 
                   ของทานผูรูเฉพาะพระวินัย 
                             ตอบวา  ปาฏิเทสนียะ  อันพระพุทธ 
                   เจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว 
                   ๑๒   ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะ 
                   พระวินัย.  
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                                    เสขิยะ  ๗๕                   

                             [๑,๒๙๕]  ถามวา  เสขิยะ อันพระ- 
                   พุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัส 
                   ไวเทาไร  ขาพเจาท้ังหลายขอฟงวิสัยของผูรู 
                   เฉพาะพระวินัย 
                             ตอบวา  เสขิยะ    อนัพระพุทธเจาผู 
                   เปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักด์ิตรัสไว ๗๕ 
                   ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระ- 
                   วินัย. 
                             ปญหาขอใด  ทานถามแลวดวยดีฉัน 
                   ใด   ปญหาขอนั้นขาพเจาตอบแลวดวยดีฉัน 
                   นั้น  อนึ่ง  ในคําถามและคําตอบจะไมอางถึง 
                   สูตรอะไรไมมีแล. 
                                   ทุติยคาถาสังคณิกะ  จบ  
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                              อปรทุติยคาถาสังคณิกวัณณนา    
           วินิจฉัยในวิสัชนาคาถาวา  กตาปตฺติโย  กายิกา  เปนอาทิ  พึงทราบ 
ดังน้ี :- 
 
                                    [อาบัติทางกายเปนตน] 
           บาทคาถาวา  ฉ   อาปตฺติโย   กายิกา   มีความวา   อาบัติทั้งหลาย 
ที่ทานกลาวไวในอันตรเปยยาล   โดยนัยมีคําวา   ภิกษุตองอาบัติ  ๖  ดวยอาปตติ 
สมุฏฐานท่ี  ๔  คือ  ภิกษุเสพเมถุนธรรมตองปาราชิก  เปนตน.  จริงอยู  อาบัติ 
เหลาน้ันตรัสวา   เนื่องดวยกาย   เพราะเกิดข้ึนในกายทวาร. 
           สองบทวา  ฉ   วาจสิกา   มีความวา   อาบัติทั้งหลาย   ที่ตรัสไวใน 
อันตรเปยยาลน้ันแล  โดยนัยมีคําวา  ภิกษุตองอาบัติ  ๖  ดวยอาปตติสมุฏฐาน 
ที่ ๕  คือ  ภิกษุผูมีความปรารถนาลามก   อันความปรารถนาลามกครอบงําแลว  
ดังนี้เปนตน. 
           สองบทวา  ฉาเทนฺตสฺส   ติสฺโส  มีความวา  เปนปาราชกิแกภิกษุณี 
ผูปกปดโทษ,  เปนปาจิตตียแกภิกษุ  เพราะปกปดอาบัติสังฆาทิเสส,  เปนทุกกฏ 
เพราะปกปดอาบัติชั่วหยาบของตน.                                                         
           สองบทวา   ปฺจ  สสคฺคปจฺจยา   มีความวา   อาบัติ  ๕  มีการ 
เคลาคลึงดวยกายเปนปจจัยเหลาน้ี   คือ   เพราะเคลาคลึงดวยกาย   เปนปาราชิก         
แกภิกษุณี,     เปนสังฆาทิเสสแกภิกษุ,     เพราะกายกับของเน่ืองดวยกายถูกกนั         
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เปนถุลลัจจัย, เพราะของท่ีซัดไปกับของเน่ืองดวยกายถูกกัน  เปนทุกกฏ.   
เพราะจ้ีดวยน้ิวมือ    เปนปาจิตตีย. 
 
                            [อาบัติเพราะอรุณขึน้เปนตน]  
           สองบทวา  อรุณคฺุเค  ติสฺโส  มีความวา  เพราะอรุณข้ึน  ภิกษุยอม 
ตองอาบัติ  ๓  เหลาน้ี    คือ   นิสสัคคิยปาจิตตีย   ดวยอํานาจกาวลวง  ๑  ราตรี 
 ๖ ราตรี ๗ วัน  ๑๐  วัน   และ  ๑  เดือน,   เปนสังฆาทิเสสแกภิกษุณี   เพราะอยู 
ปราศ  (จากเพ่ือน)  ตลอดราตรี,   ภิกษุปดอาบัติไวตลอดยามท่ี  ๑ ก็ดี   ปดไว 
ตลอดยามท่ี  ๒  ก็ด ี   ตลอดยามท่ี ๓  ก็ดี   อาบัติเปนอันเธอปดเม่ืออรุณข้ึนแลว 
เธอชื่อวายอมปดอาบัติไว   พึงใหเธอแสดงอาบัติทุกกฏ. 
           สองบทวา  เทฺว  ยาวตติยกา   มีความวา อาบัติชื่อยาวตติยกา มี ๑๑* 

แตแบงเปน  ๒  ดวยอํานาจพระบัญญัติ   คือ   ยาวตติยกาบัติ  ของภิกษุ  ยาว- 
ตติยกาบัติ   ของภิกษุณี. 
           สองบทวา   เอเกตฺถ   อฏวตฺถุกา    มีความวา    อาบัติอยางหน่ึง 
ของภิกษุณีทั้งหลายเทานั้น  ชื่อวาอัฏฐวัตถุกา  ในศาสนานี้นี่. 
            สองบทวา   เอเกน   สพฺพสงฺคโห   มีความวา   สงเคราะหสิกขาบท 
ทั้งมวล  และปาฏิโมกขุทเทศท้ังมวล  เขาดวยนิทานุทเทสอันเดียวน้ีวา  ภิกษุใด 
มีอาบัติอยู, ภิกษุนั้น  พึงเปดเผยเสีย. 
 
                                        [มูลแหงวินัยเปนตน]  
           หลายบทวา  วินยสฺส  เทฺว   มลูานิ  มีความวา  (มูลแหงวินัยมี ๒ 
คือ)   กาย  ๑   วาจา ๑. 
*   ท่ีถูก  ๑๒  คือภิกษุ  ๔  ภกิษุณี  ๘.  
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           หลายบทวา  ครุกา  เทฺว  วุตฺตา  มีความวา  (อาบัติหนักทานกลาวได   
๒ คือ)   ปาราชิกและสังฆาทิเสส. 
           สองบทวา   เทฺว  ทุฏุลฺลจฺฉาทนา   มีความวา   ข้ึนชื่อวาอาบัติ 
เพราะปดโทษชั่วหยาบ     มี  ๒  เหลาน้ี   คือ   เปนปาราชิกแกภิกษุณีผูปดโทษ 
(คือปาราชิกของภิกษุณีอ่ืน)   เปนปาจิตตียแกภิกษุผูปดสังฆาทิเสส   (ของภิกษุ 
อ่ืน). 
 
                              [อาบัติในละแวกบานเปนตน] 
           สองบทวา  คามนฺตเร  จตสฺโส  มีความวา  อาบัติ  ๔  อยาง  ดวย 
อํานาจทุกกฏ  ปาจิตตีย  ถุลลัจจัย  และสังฆาทิเสส  เพราะละแวกบานเหลานี้ 
คือ   ภิกษุกับภิกษุณีชวนกัน  ตองทุกกฏ.   เขาอุปจารบานอ่ืน   ตองปาจิตตีย, 
เมื่อภิกษุณี  ไปสูละแวกบาน  ในบานท่ีลอมเปนถุลลัจจัย  ในยางเทาท่ี  ๑,   เปน 
สังฆาทิเสส   ในยางเทาท่ี  ๒,   เปนถุลลัจจัย   ในยางเทาท่ี   ๑   ที่กาวเขาอุปจาร 
แหงบานไมไดลอม,   เปนสังฆาทิเสส   ในยางเทาท่ี  ๒. 
           สองบทวา  จตสฺโส   นทีปารปจฺจยา  มีความวา  อาบัติ  ๔  อยาง 
เหลาน้ี  คือ  ภิกษุกับภิกษุณีชวนกัน  ตองทุกกฏ, ลงเรือ  ตองปาจิตตีย, 
เมื่อภิกษุณี (รูปเดียว)  ไปสูฝงแมน้ํา  ในเวลาขาม  เปนถุลลัจจัย  ในยางเทา 
ที่  ๑,  เปนสังฆาทิเสส  ในยางเทาท่ี  ๒. 
           สองบทวา  เอกมเส  ถุลฺลจฺจย   มีความวา  (ภิกษุยอมตองถุลลัจจัย) 
เพราะเน้ือแหงมนุษย 
           สองบทวา  นวมเสสุ  ทุกฺกฏ    มีความวา   (ภิกษุยอมตองทุกกฏ) 
ในเพราะอกัปปยมังสะที่เหลือ  
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                         [อาบัติทางวาจาในราตรีเปนตน]     
           หลายบทวา   เทฺว  วาจสิกา  รตฺตึ   มีความวา   ภิกษุณียืนพูดใน 
หัตถบาสกับบุรุษ  ในเวลามืด ๆ คํ่า ๆ ไมมีแสงไฟ  ตองปาจิตตีย,  เวนหัตถบาส 
ยืนพูด  ตองทุกกฏ.  
          หลายบทวา  เทฺว   วาจสิกา   ทวิา   มีความวา   ภิกษุณียืนพูดใน 
หัตถบาสกับบุรุษ  ในโอกาสท่ีปดบัง  ในกลางวัน  ตองปาจิตตีย,  เวนหัตถบาส 
ยืนพูด  ตองทุกกฏ. 
           สองบทวา   ททมานสฺส  ติสฺโส   มีความวา   เปนอาบัติ ๓ อยาง 
แกภิกษุผูใหอยางนี้  คือ  มีประสงคจะใหตาย  ใหยาพิษแกมนุษย   ถาวา  เขาตาย 
ดวยยาพิษน้ัน   ภิกษุตองปาราชิก,  ใหแกยักษและเปรต  ถาวา  ยักษและเปรต 
นั้นตาย   ภิกษุตองถุลลัจจัย,    ใหแกสัตวดิรัจฉาน   ถาวา   มนัตาย   ภิกษุตอง 
ปาจิตตีย,   แมเพราะใหจีวรแกภิกษุณีผูมิใชญาติ   ก็ตองปาจิตตีย. 
           สองบทวา   จตฺตาโร   จ   ปฏคฺิคเห  มีความวา   เปนสังฆาทิเสส 
เพราะจับมือและจับชองผม,     ตองปาราชิก    เพราะอมองคชาตดวยปาก  ตอง 
นิสสัคคิยปาจิตตีย  เพราะรับจีวรของภิกษุณีผูมีใชญาติ,    ตองถุลลัจจัยแกภิกษุณี 
ผูกําหนัด  รบัของเค้ียว  ของบริโภค  จากมือบุรุษผูกําหนัด,  กองอาบัติ  ๔ 
ยอมมีในเพราะรับ   ดวยประการอยางนี้. 
 
                          [อาบัติเปนเทสนาคามินีเปนตน] 
           สองบทวา  ปฺจ  เทสนาคามินิโย  ไดแก  ลหุกาบัติ  ๕  กอง. 
           สองบทวา ฉ  สปฺปฏิกมฺมา    มีความวา  เวนปาราชิกเสียแลว   อาบัติ 
ที่เหลือ   (มทีางจะทําคืนได.  
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           สองบทวา  เอเกตฺถ  อปฺปฏิกมมฺา มีความวา   (อาบัติที่ทําคืนไมได    
ในศาสนานี้   มีอยางเดียว   คือ)   อาบติัปาราชิก. 
           หลายบทวา  วินยครุกา  เทฺว  วุตฺตา ไดแก  ปาราชิกและสังฆาทิเสส. 
           บทวา  กายวาจสิกานิ    จ  มีความวา  สิกขาบททั้งมวลทีเดียว  เปน 
ไปในทางกายและวาจา.  ไมมีแมเพียงสิกขาบทเดียว  ที่ทรงบัญญัติในโนทวาร. 
           หลายบทวา  เอโก   วิกาเล  ธฺรโส   ไดแก    ยาดองดวยเกลือ. 
จริงอยู   รสแหงธัญชาติชนิดหน่ึงนี้แล   ควรในวิกาล. 
           หลายบทวา  เอกา   ตฺติจตุตฺเถนต  สมฺมติ   ไดแก   สมมติภิกษุ 
ผูสอนภิกษุณี.    จริงอยู    สมมติดวยญัตติจตุตถกรรมอันเดียวน้ีเทาน้ัน  อัน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว.  
                  
                                [ปาราชิกทางกายเปนตน] 
           หลายบทวา   ปาราชิกา  กายิกา  เทฺว   ไดแก   เมถุนธรรมปาราชิก 
ของภิกษุ   และกายสังสัคคปาราชิกของภิกษุณี.                                          
           สองบทวา   เทฺว   สวาสกภูมิโย    มีความวา    ภิกษุทําตนใหเปน 
สมานสังวาสกดวยตนเอง, หรือสงฆผูพรอมเพรียง  ประกาศถอนภิกษุผูถูกสงฆ 
ยกวัตรนั้นเสีย. 
           แตในกุรุนที   กลาวสังวาสกภูมิไว  ๒   อยาง ๆ นี้   คือ  ภูมิแหงสมาน 
สังวาสก  ๑   ภูมิแหงนานาสังวาสก  ๑. 
           สองบทวา  ทฺวินฺนฺจ  รตฺติจเฺฉโท   ไดแก   รัตติจเฉทของภิกษุผู 
อยูปริวาร ๑  ของภิกษุผูประพฤติมานัตต  ๑.  
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           หลายบทวา   ปฺตฺต    ทฺวงฺคุลา  ทุเว  ไดแก   พระบัญญัติวาดวย   
สองนิ้ว  ๒  อยาง  คือ  พระบัญญัติที่วา  (ภิกษุณีเมื่อถือเอาใหสะอาดดวยนํ้า) 
พึงถือเอาเพียง  ๒  ขอแหงน้ิวมือเปนอยางยิ่งน้ี  ๑  พระบัญญัติที่วา  ภิกษุไวผม 
๒  นิ้วหรือ  ๒  เดือน  นี ้ ๑.  
 
                         [อาบัติเพราะทํารายตัวเองเปนตน] 
            หลายบทวา  เทวฺ  อตฺตาน  วธิตฺวาน  มีความวา ภิกษุณีทําราย 
ตัวเอง   ตองอาบัติ  ๒  อยาง   คือ   ทาํราย   รองไห   ตองปาจิตตีย     ทําราย 
ไมรองให  ตองทุกกฏ. 
           หลายบทวา  ทฺวีหิ  สงฺโฆ  ภชิฺชติ  มีความวา  (สงฆยอมแตกกัน 
ดวยเหตุ ๒ ประการ   คือ)   ดวยกรรม ๑   ดวยจับสลาก ๑. 
           สองบทวา  เทวฺตฺถ  ปมาปตฺติกา  มีความวา  ในวินัยแมทั้งส้ินนี้ 
มีอาบัติตองแตแรกทํา  ๒  อยาง  เนื่องดวยพระบัญญัติแหงภิกษุและภิกษุณีทั้ง 
๒  ฝาย.   แตโดยประการนอกน้ี   ปฐมาปตติกาบัตินั้น  ยอมมี  ๑๘  คือ  ของ 
ภิกษุ  ๙  ของภิกษุณี  ๙. 
           หลายบทวา ตฺติยา  กรณา  ทเุว  มีความวา  ญัตติกิจมี  ๒  คือ 
ญัตติที่เปนกรรมเอง  ๑  ญัตติที่เปนบาทแหงกรรม  ๑, ญัตติกิจยอมเปนกรรม 
เอง   ใน ๙  สถาน,    ต้ังอยูโดยความเปนบาทแหงกรรมใน     ๒  สถาน. 
 
                           [อาบัติเพราะปาณาติบาตเปนตน] 
            สองบทวา  ปาณาติปาเต  ติสฺโส  มีความวา (ในเพราะปาณาติบาต) 
ยอมมีอาบัติ  ๓  เหลาน้ี   คือ   ภิกษุขุดหลุมพรางไว  ไมเจาะจง    (ผูใด),   ถา  
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มนุษยตาย    ตองปาราชิก;     ตองถุลลจัจัย    เพราะยักษและเปรตตาย,     ตอง   
ปาจิตตีย  เพราะสัตวดิรัจฉานตาย.                               
           หลายบทวา  วาจา  ปาราชิกา  ตโย   มีความวา   (อาบัติปาราชิก 
เนื่องดวยวาจา ๓ คือ)  ปาราชิกในวัชชปฏิจฉาทิกาสิกขาบท  ๑  ในอุกขิตตานุ- 
วัตติกาสิกขาบท ๑  ในอัฏฐวัตถุกาสิกขาบท ๑. 
           แตในกุรุนที  ทานกลาวไว  ๓ อยางนี้   คือ  ปาราชิกเพราะอทินนาทาน 
และฆามนุษย   โดยสั่งบังคับ   และเพราะอวดอุตริมนุสธรรม. 
            สองบทวา  โอภาสนา  ตโย  ไดแก   สังฆาทิเสสเพราะพูดสรรเสรญิ 
และติพาดพิงทวารหนักทวารเบา,   ถุลลัจจัย   เพราะพูดสรรเสริญและติพาดพิง 
อวัยวะใตรากขวัญลงมา     เหนือชวงเขาข้ึนไป     เวนทวารหนักทวารเบาเสีย, 
ทุกกฏ  เพราะพูดสรรเสริญและติพาดพิงอวัยวะเหนือรากขวัญข้ึนไป  ใตชวงเขา 
ลงมา.                             
           สองบทวา  สฺจริตฺเตน  วา  ตโย    มีความวา   อาบัติ  ๓  กองมี 
เพราะการชักสื่อเปนเหตุ  เหลาน้ี  คือ  ภิกษุรับคํา  พูดชักสื่อ  กลบมาบอก  ตอง 
สังฆาทิเสส,   รับคํา  พูดชกัสื่อ  ไมกลบัมาบอก  ตองถุลลัจจัย   รับคํา  ไมพูด 
ชักส่ือ  ไมกลับมาบอก  ตองทุกกฏ.                 
          
                            [บุคคลท่ีไมควรใหอปุสมบทเปนตน] 
         หลายบทวา  ตโย  ปุคฺคลา   น   อุปสมฺปาเทตพฺพา   มีความวา 
(บุคคลอันสงฆไมพึงใหอุปสมบท  ๓  จําพวก  คือ)  บุคคลผูมีกาล  คือ   อายุ 
ไมครบ ๑  ผูมีอวัยวะบกพรอง  ๑  ผูวิบัติโดยวัตถุ  ๑.   เหตุที่ทาํบุคคล ๓ จําพวก 
นั้นใหตางกัน   ไดกลาวแลว.  
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           อีกประการหน่ึง   ในบุคคล  ๓  จําพวกนี้   บุคคลใด   ไมบริบูรณดวย    
บาตรและจีวร    และบุคคลใด    บริบรูณแตไมขอ,    บุคคลเหลานี้แล    ทาน 
สงเคราะห  ดวยบุคคลผูมีอวัยวะบกพรองโดยเฉพาะ.  ฝายบุคคลผูมีความกระทํา 
เลวทราม   มผูีฆามารดาเปนตน   พึงทราบวาสงเคราะห   ดวยบุคคลผูวิบัติโดย 
วัตถุโดยเฉพาะ    กลาวคือ    บัณเฑาะกอุภโตพยัญชนก     และสัตวดิรัจฉาน. 
จริงอยู   นัยนี้   ทานกลาวไวในกุรุนที. 
           หลายบทวา  ตโย   กมฺมาน  สงฺคหา ไดแก  (กรรมสังคหะ ๓ อยาง 
คือ)   วาจากําหนดญัตติ    คําประธานท่ีทําคาง   คําระบุกรรมท่ีเสร็จไปแลว.    
           ในกรรมสังคหะ ๓ นั้น    กรรมทั้งหลายอันทานสงเคราะหดวยลักษณะ 
๓ เหลาน้ี    คือ   วาจาท่ีสวดตางโดยคําวา  ทเทยฺย  กเรยฺย  เปนอาทิ  ชื่อวา 
วาจากําหนดญัตติ   คําสวดประกาศตางโดยคําวา   เทติ  กโรติ  เปนอาทิ  ชื่อวา 
คําประธานท่ีทําคาง,   คําสวดประกาศตางโดยคําวา  ทินฺน  กต  เปนอาทิ  ชื่อวา 
คําระบุกรรมท่ีเสร็จไปแลว. 
           กรรมทั้งหลายอันทานสงเคราะหดวยลักษณะ  ๓  แมอ่ืนอีก  คือ ดวย 
วัตถุ   ญัตติ   อนุสาวนา.    จริงอยู    กรรมที่พรอมดวยวัตถุ    พรอมดวยญัตติ 
และพรอมดวยอนุสาวนา    จึงจัดเปนกรรมแท.    ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา 
กรรมสังคหะมี ๓. 
           ข้ึนชือ่วา   บุคคลท่ีสงฆนาสนะเสีย   ทานกลาวไว  ๓  จําพวก   ไดแก 
บุคคล ๓ จําพวกที่สงฆใหนาสนะเสีย    ดวยอํานาจลิงคนาสนา    สังวาสนาสนา 
และทัณฑกรรมนาสนา   พึงทราบ   (โดยบาลี)  อยางนี้วา  ทานท้ังหลาย   จง 
นาสนะเมตติยาภิกษุณีเสีย, บุคคลผูประทุษราย  สงฆพึงใหนาสนะเสีย,  สามเณร  
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ประกอบดวยองค  ๑๐  ภิกษุพึงใหนาสนะเสีย,    ทานทั้งหลาย    จงใหนาสนะ-   
กัณกฏสามเณรเสีย. 
           สองบทวา  ติณฺณนฺน  เอกวาจิกา   มีความวา   อนุสาวนาอันเดียว 
ควรแกชน  ๓   มีอุปชฌายเดียวกัน  ตางอาจารยกัน  โดยพระบาลีวา  ภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราอนุญาตเพ่ือทําบุคคล ๒ -๓  คน   ในอนุสาวนาเดียวกัน. 
 
                          [อาบัติเพราะอทินนาทานเปนตน] 
           สองบทวา อทินฺนาทาเน  ติสฺโส  มีความวา ในเพราะ (อทินนาทาน) 
บาทหน่ึง  หรือเกินกวาบาท  เปนปาราชิก,   เกินกวา ๑ มาสก   ตํ่ากวา ๕ มาสก 
เปนถุลลัจจัย,   ๑ มาสก   หรือหยอนมาสก,   เปนทุกกฏ. 
           สองบทวา  จตสฺโส  เมถุนปจฺจยา   มีความวา   ภิกษุเสพเมถุนใน 
ทวารท่ีสัตวยังไมกัด      ตองปาราชิก.     ในทวารท่ีสัตวกัดแลวโดยมาก     ตอง 
ถุลลัจจัย,  สอดองคชาตเขาไปในปากท่ีอามิใหกระทบ  ตองทุกกฏ,  ภิกษุณีตอง 
ปาจิตตีย  เพราะขุนเพ็ดทําดวยยาง. 
           สองบทวา  ฉินฺทนฺตสฺส  ติสฺโส  มีความวา   เปนปาราชิกแกภิกษุผู 
(ลัก)  ตัดตนไมใหญ,  เปนปาจิตตีย  แกผูตัดภูตคาม, เปนถุลลัจจัย  แกผูตัด 
องคชาต.                                  
           สองบทวา  ปฺจ  ฉฑฺฑิตปจฺจยา  มีความวา  ภิกษุทั้งยาพิษ  ไม 
เจาะจง   ถามนุษยตายเพราะยาพิษน้ัน     ตองปาราชิก,   เมื่อยักษและเปรตตาย 
ตองถุลลัจจัย,  เมื่อสัตวดิรัจฉานตาย ตองปาจิตตีย  เพราะทิ้ง  คือ  ปลอยสุกกะ 
เปนสังฆาทิเสส,    เพราะถายอุจจาระและปสสาวะในของเขียว   ตองทุกกฏ   ใน 
เสขิยวัตร,  อาบัติ  ๕  กองน้ียอมมี  เพราะวัตถุที่ทิ้งเปนปจจัย.  
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                            [ปรับอาบัติควบกันเปนตน]    
           หลายบทวา   ปาจิตฺติเยน  ทุกฺกฏา  กตา  มีความวา  ทานปรับ 
ทุกกฏควบกบัปาจิตตียดวย   ในสิกขาบทท้ัง ๑๐  ในภิกขุโนวาทกวัคค. 
           หลายบทวา  จตุเรตฺถ  นวกา  วตฺุตา  มีความวา  ในสิกขาบทท่ี  ๑ 
นั่นแล   ทานกลาวหมวด   ๙  ไว   ๔  หมวดอยางนี้    คือ  ในกรรมไมเปนธรรม 
๒ หมวด  ในกรรมเปนธรรม  ๒  หมวด. 
           สองบทวา  ทฺวินฺนป  จีวเรน  จ   มีความวา  เพราะจีวรเปนตนเหตุ 
ยอมเปนอาบัติ  แกภิกษุผูใหจีวร  แกภิกษุณี  ๒ พวก  อยางนี้  คือ  เปนปาจิตตีย 
แกภิกษุผูใหจีวรแกภิกษุณี     ผูอุปสมบทในสํานักภิกษุทั้งหลาย,    เปนทุกกฏ 
แกภิกษุผูใหจีวรแกภิกษุณี  ผูอุปสมบทในสํานักภิกษุณีทั้งหลาย. 
           ปาฏิเทสนียะ  ๘  มาแลวในบาลีแล. 
           หลายบทวา ภฺุชนฺตามกธฺเน  ปาจิตฺติเยน  ทุกฺกฏา  กตา 
มีความวา    ทานปรับทุกกฏควบกับปาจิตตียดวย  แกภิกษุณีผูออกปากขอขาว 
เปลือกฉัน. 
 
                                 [อาบัติเพราะเดินเปนตน] 
           สองบทวา คจฺฉนฺตสฺส  จตสฺโส  มีความวา  เปนอาบัติ  ๔  กองนี้ 
แกผูไป  คือ  เปนทุกกฏแกภิกษุผูชวนกันเดินทาง  กับภิกษุณี  หรือมาตุคาม, 
เปนปาจิตตีย   เมื่อเขาอุปจารบาน,    ภิกษุณีใด   ไปสูละแวกบานรูปเดียว   เมื่อ 
ภิกษุณีนั้น   เขาอุปจารบาน   เปนถุลลจัจัย   ในยางเทาท่ี  ๑,   เปนสังฆาทิเสส 
ในยางเทาท่ี ๒.  
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           สองบทวา   ิตสฺส  วาป  ตตฺตกา   มีความวา  อาบัติ ๔ กองนั่นแล    
ยอมมีแมแกผูยืนอยู,  อยางไร ? อยางนี้  คือ  ภิกษุณี  ยืนในหัตถบาสของ 
บุรุษดวยอํานาจมิตตสันถวะ    ในที่มดื    หรือในโอกาสกําบัง     ตองปาจิตตีย,  
ยืนเวนหัตถบาส   ตองทุกกฏ.   ในเวลาอรุณข้ึน   ยืนเวนหัตถบาสของภิกษุณี 
ซึ่งเปนเพ่ือน   ตองถุลลัจจัย,   เวนหัตถบาสยืน   ตองสังฆาทิเสส. 
           หลายบทวา  นิสินฺนสฺส  จตสฺโส  อาปตฺติโย  นิปนฺนสิสาป 
ตตฺตกา  มีความวา  ก็แมถาวา  ภิกษุณีนั้น  นั่งก็ตาม  นอนก็ตาม   เธอยอม 
ตองอาบัติ ๔  กองนั้นนั่นแล. 
 
                            [อาบัติมากตองในเขตเดียวกัน] 
           สองบทวา  ปฺจ   ปาจิตฺติยานิ   มีความวา   เภสัช  ๕  ทีภิ่กษุรับ 
ประเคนแลวไมปนกัน    ใสไวในภาชนะตางกันก็ตาม  ในภาชนะเดียวกันก็ตาม. 
เพราะลวง ๗ วัน    ภิกษุนัน้     ยอมตองปาจิตตียหมดทั้ง ๕ ตัว    ตางวัตถุกัน 
ในขณะเดียวกัน.  ไมพึงกลาววา  ตองอาบัตินี้กอน  อาบัตินี้ภายหลัง. 
           สองบทวา  นว   ปาจิตฺติยานิ   มีความวา   ภิกษุใด   ออกปากขอ 
โภชนะประณีต ๙ อยาง  เคลาคําขาวคําหนึ่ง  รวมกันกับโภชนะประณีตเหลานั่น 
เทียว  เปบเขาปาก  ใหลวงลําคอเขาไป,  ภิกษุนี้  ยอมตองปาจิตตีย  หมดทั้ง 
๙ ตัว  ตางวัตถุกัน   ในขณะเดียวกัน. ไมพึงกลาววา  ตองอาบัตินี้กอน  อาบัตินี้        
ภายหลัง. 
                                                                                                              
                                           [วิธีแสดงอาบัติ]                                    
           สองบทวา   เอกวาจาย  เทเสยฺย  มีความวา  ภิกษุพึงแสดงดวยวาจา         
อันเดียว  อยางนี้วา  ทานผูเจริญ  ขาพเจารับประเคนเภสัช  ๕  ใหลวง ๗ วันไป           
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ตองอาบัติ ๕  จึงแสดงคืนอาบัติเหลาน้ันในสํานักทาน  อาบัติเหลาน่ัน  เปนอัน   
เธอแสดงแลวแท;  ไมมีกิจท่ีจะตองทําดวยวาจา  ๒-๓ ครั้ง.  แมในวิสัชนาที่ ๒ 
ก็พึงกลาววา    ทานผูเจริญ    ขาพเจาออกปากขอโภชนะประณีต  ๙  อยางฉัน 
ตองอาบัติ ๙ จึงแสดงคืนอาบัติเหลาน้ัน   ในสํานักทาน. 
           หลายบทวา   วตฺถ    กิตฺเตตฺวา  เทเสยฺย   มีความวา   พึงแสดงระบุ 
วัตถุ  อยางนี้วา  ทานผูเจริญ   ขาพเจารับประเคนเภสัช ๕   ใหลวง ๗ วันไป, 
ขาพเจาแสดงอาบัติเหลานั้นตามวัตถุ   ในสํานักทาน.   อาบัติทั้งหลาย   เปนอัน 
ภิกษุนั้นแสดงแลวแท.  ไมมีกิจท่ีจะตองระบุชื่ออาบัติ.    แมในวิสัชนาที่  ๒  ก ็ 
พึงกลาววา  ทานผูเจริญ  ขาพเจาออกปากขอโภชนะประณีต  ๙ อยาง  ฉันแลว, 
ขาพเจาแสดงคืนอาบัติเหลาน้ัน     ตามวัตถุ   ในสาํนักทาน. 
 
                                    [ยาวตติยกาบัติเปนตน] 
           สองบทวา ยาวตติยเก  ติสฺโส  มีความวา อาบัติ  ๓  กองในยาวตติยกะ 
เหลาน้ี   คือ  เปนปาราชิกแกภิกษุณีผูพระพฤติตามภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร,  เปน 
สังฆาทิเสส   แกภิกษุทั้งหลาย   มีพระโกกาสิกะเปนตน    ผูประพฤติตามพระ- 
เทวทัตตผูทําลายสงฆ     และเปนปาจิตตียแกนางจัณฑกาฬีภิกษุณี    เพราะไม 
สละทิฏฐิลามก. 
           สองบทวา  ฉ  โวหารปจฺจยา    มีความวา   ภิกษุยอมตองอาบัติ  ๖ 
มีวาจาที่ตนประกอบเปนปจจัย.  อยางไร ?  อยางนี้   คือ  เพราะอาชีวะเปนเหตุ 
เพราะอาชีวะเปนการณ  ภิกษุมีความปรารถนาลามก   อันความปรารถนาลามก 
ครอบงําแลว    อวดอุตริมนุสธรรมที่ไมมี  ไมจริง  ตองปาราชิก,  เพราะ 
อาชีวะเปนเหตุ  เพราะอาชีวะเปนการณ  ภิกษุถึงความชักสื่อ  ตองสังฆาทิเสส  
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เพราะอาชีวะเปนเหตุ    เพราะอาชีวะเปนการณ  (อวดโดยปริยายวา)   ภิกษุใด    
อยูในวิหารของทาน ฯลฯ   ตองถุลลัจจัย   เพราะอาชีวะเปนเหตุ   เพราะอาชีวะ 
เปนการณ    ภิกษุออกปากขอโภชนะประณีต   เพ่ือประโยชนแกตนฉัน   ตอง 
ปาจิตตีย,   เพราะอาชีวะเปนเหตุ   เพราะอาชีวะเปนการณ   ภิกษุณีออกปากขอ 
โภชนะประณีต    เพ่ือประโยชนแกตนฉัน    ตองปาฏิเทสนียะ,    เพราะอาชีวะ 
เปนเหตุ  เพราะอาชีวะเปนการณ  ภิกษุไมอาพาธ  ออกปากขอแกงหรือขาวสุก 
เพ่ือประโยชนแกตนฉัน  ตองทุกกฏ.                            
           สองบทวา   ขาทนฺตสฺส   ติสฺโส    มีความวา    ภิกษุตองถุลลัจจัย 
เพราะเน้ือมนุษย,   ตองทุกกฏ    เพราะอกัปปยมังสะที่เหลือ,    เปนปาจิตตีย 
แกภิกษุณี   เพราะกระเทียม.                                                                      
           สองบทวา  ปฺจ   โภชนปจฺจยา    มีความวา   ภิกษุณีผูกําหนัดรับ 
โภชนะจากมือของบุคคลคือบุรุษผูกําหนัด     เติมเคลาใหระคนกันกลืนเขาไป,  
อน่ึง ถือเอาเน้ือมนุษย  กระเทียม  โภชนะประณีตท่ีตนออกปากขอเพ่ือประโยชน 
แกตน   และอกัปปยมังสะท่ีเหลือ   เติมเคลาใหระคนกันกลืนเขาไป,    ยอมตอง 
อาบัติ  ๕ มีโภชนะเปนปจจัย  เหลาน้ี   คือ   สังฆาทิเสส   ถุลลจัจัย   ปาจิตตีย 
ปาฏิเทสนียะ  ทุกกฏ. 
                          [ฐานะ  ๕  แหงยาวตติยกาบัติเปนตน] 
           สองบทวา ปฺจ  านานิ  มีความวา  ยาวตติยกาบัติทั้งปวง  ยอม 
ถึงฐานะ ๕ อยางนี้  คือ  สําหรับภิกษุณี    ผูประพฤติตามภิกษุอันสงฆยกวัตร 
ไมยอมสละ  ดวยวาจาประกาศเพียงครั้งท่ี ๓ เพราะญัตติ    ตองทุกกฏ,    เพราะ 
กรรมวาจา ๒  ตองถุลลจัจัย,    ในท่ีสุดแหงกรรมวาจา  ตองปาราชิก, [สําหรับ  
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ภิกษุ]   เพราะบากบั่นเพ่ือทําลายสงฆเปนตน   เปนสังฆาทิเสส    และเพราะไม   
ยอมสละทิฏฐิลามกเปนปาจิตตีย.  
           สองบทวา   ปฺจนฺนฺเจว  อาปตฺติ   มีความวา   ข้ึนชื่อวาอาบัติ 
ยอมมีแกสหธรรมิกทั้ง ๕.  ในสหธรรมิกทั้ง ๕ นั้น  โดยนิปปรยิาย  อาบัติยอม 
มีแกภิกษุและภิกษุณี   ๓   พวกเทานั้น.     แตสําหรับนางสิกขมานาสามเณรและ 
สามเณรี    อาบัติยอมมีโดยปริยายน้ีวา    ความเปนของไมควร    ยอมไมควร. 
สหธรรมิก ๓ นั้น ภิกษุไมพึงใหแสดงอาบัติ,  แตพึงลงทัณฑกรรมแกพวกเธอ. 
          สองบทวา ปฺจนฺน   อธิกรเณน  จ   มีความวา  ก็แลอธกิรณยอม 
มีแกสหธรรมิกทั้ง  ๕ เหมือนกัน.  จริงอยู   วินิจฉัยโวหาร   เพ่ือประโยชนแก 
บริขารมีบาตรและจีวรเปนตน    ของสหธรรมิกทัง้ ๕ นั่นแล   เรียกวาอธิกรณ 
สวนวินิจฉัยโวหาร   ของคฤหัสถ  ยอมจัดเปนอัฏฏกรรม   (คือการวาคดี).  
           หลายบทวา  ปฺจนฺน   วินิจฺฉโย    โหติ   มคีวามวา   ข้ึนชื่อวา 
วินิจฉัยของสหธรรมิกทัง้ ๕   เหลาน่ันเอง   ก็มีอยู. 
           สองบทวา   ปฺจนฺน  วูปสเมน จ   มีความวา    อธิกรณของ 
สหธรรมิกทัง้ ๕  เหลาน่ันแล  ที่ไดวินิจฉัยแลว  ชื่อวาเปนอันระงับไป. 
          สองบทวา  ปฺจนฺนฺเจว    อนาปตฺติ    มคีวามวา    ข้ึนชื่อวา 
อนาบัติ   ยอมมีแกสหธรรมิกทั้ง ๕ เหลาน่ันแล.                           
            หลายบทวา  ตีหิ  าเนหิ   โสภติ   มีความวา   ภิกษุยอมงามโดย 
เหตุ ๓   มีสงฆเปนตน.   จริงอยู    บุคคลผูกระทําความละเมิดแลวกระทําคืน 
อาบัติที่ยังทําคืนได     ในทามกลางสงฆ    หรือในทามกลางคณะหรือในสํานัก 
บุคคล  ยอมเปนผูมีศีลใหมเอ่ียม  กลับต้ังอยูตามเดิม.  เพราะเหตุนั้น ทานจึง 
กลาววา  ยอมงามโดยสถาน ๓.  
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                          [อาบัติทางกายในราตรีเปนตน]   
           หลายบทวา  เทฺว   กายิกา  รตฺตึ  มีความวา   ภิกษุณี  ตองอาบัติ 
ทางกายทวารเปนแดนเกิด ๒  อยาง    ในราตรี    คือ    เมื่อสําเร็จการยืนนั่งและ 
นอน  ในหัตถบาสของบุรุษ  ในเวลามืด ๆ  คํ่า ๆ   ตองปาจิตตีย;   เมื่อสําเร็จ 
การยืนเปนอาทิ  ละหัตถบาส  ตองทุกกฏ. 
           หลายบทวา  เทฺว  กายิกา  ทิวา   มีความวา   ภิกษุณี   ตองอาบัติ 
๒ กอง   ในโอกาสท่ีกําบัง   ในเวลากลางวัน  โดยอุบายน้ันแล. 
           หลายบทวา   นิชฌฺนฺตสฺส  เอกา  อาปตฺติ  มีความวา  อาบัติกอง 
เดียวน้ี   ยอมมีแกภิกษุผูเพงดู   [โดยบาลี]   วา   ภิกษุทั้งหลาย  ก็แลอันภิกษุผู 
กําหนัดแลว   ไมพึงเพงดูองคกําเนิดแหงมาตุคาม   ภิกษุใดพึงเพงดู   ภิกษุนัน้ 
ตองทุกกฏ.                                              
           สองบทวา  เอกา   ปณฺฑปาติปจฺจยา   ไดแก   อาบัติทุกกฏที่ตรัส 
ในบาลีนี้วา   ภิกษุทั้งหลาย   ก็แลอันภิกษุไมพึงแลดูหนา    ของทายิกาผูถวาย 
ภิกษา.   จริงอยู   โดยที่สดุ   แลดูหนาแมของสามเณรผูถวายขาวตมหรือกับขาว 
ก็เปนทุกกฏเหมือนกัน. 
           แตในกุรุนทีกลาววา    คําวา    อาบัติกองเดียว    เพราะบิณฑบาตเปน 
ปจจัย  ไดแก   เปนปาจิตตีย   แกภิกษุฉันบิณฑบาตซ่ึงภิกษุณีแนะนําใหถวาย. 
 
                             [ภิกษุทีส่งฆยกวัตรเปนตน] 
           สองบทวา  อฏานิสเส   สมฺปสฺส   ไดแก   อานิสงสที่ตรัสไวใน 
โกสัมพิกขันธกะ.  
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           หลายบทวา  อุกฺขตฺิตกา  ตโย  วุตฺตา  ไดแก  (ภิกษุที่สงฆยกวัตร   
๓ พวก   เพราะเหตุ ๓ ประการ   คือ)   เพราะไมเห็นอาบัติ  ๑   เพราะไมทํา 
คืน ๑  เพราะไมยอมสละทิฏฐิลามก ๑. 
           สองบทวา  เตจตฺตาฬิส    สมมฺาวตฺตนา   ไดแก   ความประพฤติ 
ชอบ  ในวัตรทั้งหลาย   มีประมาณเทาน้ัน   ของภิกษุที่ถูกสงฆยกวัตรเหลาน้ัน 
นั้นแล.                                           
           สองบทวา  ปฺจฏาเน  มุสาวาโท  มีความวา   มุสาวาท   ยอม 
ถึงฐานะ ๕   กลาวคือ   ปาราชิก   สังฆาทิเสส   ถลุลัจจัย   ปาจิตตียและทุกกฏ. 
           หลายบทวา  จุทฺทส  ปรมนฺติ   วุจฺจติ   ไดแก   สิกขาบทท่ีกลาว 
แลวในหนหลัง  โดยนัยม ี๑๐  วันอยางยิ่ง  เปนอาทิ. 
           สองบทวา  ทฺวาทส  ปาฏิเทสนียา  ไดแก   ปาฏิเทสนียะของภิกษุ 
๔  ของภิกษุณี  ๘. 
           สองบทวา  จตุนฺน  เทสนาย  จ   ความวา  การแสดงโทษลวงเกิน 
ของบุคคล ๔ จําพวก.    ถามวา    ก็การแสดงโทษลวงเกิน  ๔ อยางนั้น    คือ 
ขอไหนบาง ?  คือ  ชื่อวา การแสดงโทษลวงเกินของบุคคล ๔  จําพวกนี้  คือ 
การแสดงโทษลวงเกินของนายขมังธนูผูมุงไปฆา     ซึ่งพระเทวทัตจัดสงไป 
การแสดงโทษลวงเกิน   แหงอุปฏฐายิกาของพระอนุรุทธเถระ   การแสดงโทษ 
ลวงเกินของวัฑฒลิจฉวี    การแสดงโทษลวงเกินของภิกษุทั้งหลาย     ผูกระทํา 
อุกเขปนียกรรมแกพระวาสภคามิยัตเถระแลวกลับมา.  
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                               [มุสาวาทมีองค  ๘  เปนตน]   
           สองบทวา  อฏงฺคิโก   มุสาวาโท   มีความวา   มุสาวาทท่ีประกอบ 
ดวยองค ๘  ต้ังตนแตองคที่วา   กอนแตพูด   ผูนัน้     มีความคิดวา    เราจักพูด 
ปด ดังน้ี   มอีงควา  ยันความจํา  เปนที่สุดจัดวามุสาวาท  ประกอบดวยองค  ๘. 
           แมองคอุโบสถ  ๘    ก็ไดกลาวแลว      โดยนัยมีคําวา     ไมพึงฆาสัตว 
เปนอาทิ. 
           สองบทวา   อฏ   ทูเตยฺยงฺคานิ  ไดแก   (องคเกื้อกูลแกความเปน 
ทูต ๘ ประการ)   อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสังฆเภทกขันธกะ   โดยนัย 
มีคําวา  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเปนผูฟงเอง  และใหผูอ่ืนฟง 
เปนอาทิ. 
           ติตถิยวัตร ๘  ไดกลาวแลวในมหาขันธกะ 
           คําวา  อุปสัมปทา  มีวาจา ๘  ทานกลาวหมายถึงอุปสมบทของภิกษุณี 
ทั้งหลาย. 
           สองบทวา  อฏนฺน  ปจฺจุฏาพฺพ   มีความวา  ภิกษุณีทั้งหลาย 
นอกน้ี  พึงลกุข้ึนใหอาสนะแกภิกษุณี  ๘  รูป  ในหอฉัน. 
           สองบทวา   ภิกขฺโุนวาทโก  อฏหิ   มีความวา   ภิกษุผูประกอบ 
ดวยองค ๘ อันสงฆพึงสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี. 
           วินิจฉัยในคาถาวา  เอกสฺส  เฉชฺช   พึงทราบดังนี้ :- 
           ในชน ๙ ภิกษุใด   ใหจับสลากทําลายสงฆ   ความขาด  ยอมมีแกภิกษุ 
นั้นแล   คือ   ยอมตองปาราชิกเหมือนอยางพระเทวทัตต.   เปนถุลลัจจัย   แก 
บุคคล  ๔ คน   ผูประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ   เหมือนภิกษุทั้งหลายมีพระ-  
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โกกาลิกะเปนตน.  ไมเปนอาบัติแกบุคคล  ๔ คน   ผูเปนธรรมวาที.   ก็อาบัติ   
และอนาบัติเหลาน้ี    ของคนท้ังปวง   มีวัตถุอันเดียวกัน   คือ   มีสังฆเภทเปน 
วัตถุเทาน้ัน. 
 
                           [กรรมเนื่องดวยญัตติเปนตน]  
           วินิจฉัยในคาถาวา  นว  อาฆาตวตฺถูนิ  พึงทราบดังน้ี :- 
            บทวา   นวห ิ มีความวา  สงฆยอมแตกกัน   เพราะภิกษุ ๙  รูป. 
            หลายบทวา   ตฺติยา  การณา  นว   มีความวา กรรมท่ีสงฆพึงทํา 
ดวยญัตติ  มี  ๙ อยาง. 
           คําท่ีเหลือ  ต้ืนทั้งนั้น. . . 
           หลายบทวา  ทส  ปุคฺคลา  นาภิวาเทตพฺพา ไดแก  ชน (ที่ไม 
ควรไหว)  ๑๐ จําพวก  ทีต่รัสไว  ในเสนาสนขันธกะ. 
            สองบทวา  อฺชลิสามิเจน   จ   มีความวา   อัญชลีกรรมพรอมท้ัง 
สามีจิกรรม  อันภิกษุไมพึงทําแกชน  ๑๐  จําพวกนั้น.  อธิบายวา วัตรในขันธกะ 
มีถามถึงนํ้าด่ืมและฉวยพัดใบตาลเปนตน  อันภิกษุไมพึงแสดงแกชน  ๑๐  จําพวก 
นั้น  อัญชลีกไ็มพึงประคอง. 
           สองบทวา   ทสนฺน   ทุกฺกฏ   มีความวา   เปนทุกกฏแกภิกษุผูทํา 
อยางนั้น  แกคน ๑๐  จําพวกนั้นแล.   
           สองบทวา  ทส   จีวรธารณา   ความวา อนุญาตใหทรงอติเรกจีวร 
ไว  ๑๐  วัน. 
           หลายบทวา  ปฺจนฺน  วสฺส   วตฺุถาม   ทาตพฺพ  อิธ  จีวร 
ไดแก  พึงใหตอหนาสหธรรมิกทั้ง ๕ ทีเดียว.  
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           สองบทวา  สตฺตนฺน  สนฺเต   มีความวา   เมื่อมีผูรับแทนท่ีสมควร   
พึงใหลับหลังก็ได   แกชน ๗ จําพวกนี้  คือ   ภิกษุผูหลีกไปตางทิศ   ภิกษุบา  
ภิกษุผูมีจิตฟุงซาน  ภิกษุผูถูกเวทนาครอบงํา  และภิกษุสงฆยกวัตร ๓ พวก. 
           สองบทวา  โสฬสนฺน  น  ทาตพฺพ  มีความวา  ไมควรใหแกชน 
ที่เหลือ  ๑๖  จําพวกมีบัณเฑาะกเปนตน  ที่ตรัสไว  ในจีวรขันธกะ. 
           หลายบทวา  กติสต  รตฺติสต  อาปตฺตึ  ฉาทยิตฺวาน  มีความวา 
ภิกษุปดอาบัติกี่รอย  ไวรอยราตรี.                     
           หลายบทวา  ทสสต  รตฺติสต  อาปตฺตึ   ฉาทยิตฺวาน มีความวา 
ภิกษุปดอาบัติ  ๑ พัน   ไวรอยราตรี. 
           ก็ความสังเขปในคําน้ี  ดังตอไปนี้ :- 
           ภิกษุใด  ตองอาบัติสังฆาทิเสสวันละรอย  ปดไวรอยละ ๑๐  วัน. อาบัติ 
๑ พัน  ยอมเปนอันภิกษุนั้นปดไวรอยราตรี.  ภิกษุนั้น  พึงขอปริวาสวา  อาบัติ 
เหลาน้ันทั้งหมดเทียว   ขาพเจาปดไว  ๑๐ วัน   แลวเปนปาริวาสิกะ   อยูปริวาส 
๑๐ ราตรี  พึงพนได. 
 
                               [วาดวยกรรมโทษเปนอาทิ] 
           หลายบทวา  ทฺวาทส   กมมฺโทสา   วุตฺตา   มคีวามวา   พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสกรรมโทษ  ๑๒   นบักรรมละ  ๓ ๆ   ในกรรม ๑ ๆ   อยางนี้คือ 
อปโลกนกรรม    เปนวรรคโดยอธรรม    พรอมเพรียงโดยอธรรม    เปนวรรค 
โดยธรรม;   แมญัตติกรรม  ญัตติทุติยกรรม   ญัตติจตุตถกรรม   ก็เหมือนกัน. 
           สองบทวา  จตสฺโส   กมมฺสมปฺตฺติโย   มีความวา   กรรมสมบัติ 
ที่ตรัสไว ๔ ประการ   อยางนี้    คือ   อปโลกนกรรม   พรอมเพรียงโดยธรรม 
แมกรรมท่ีเหลือ   ก็เหมือนกัน.  
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           สองบทวา   ฉ    กมฺมานิ  มีความวา  กรรม ๖ อยาง  ทีต่รัสไวอยางนี้    
คือ  กรรมไมเปนธรรม  กรรมเปนวรรค  กรรมพรอมเพรียง  กรรมเปนวรรค  
โดยอาการเทียมธรรม   กรรมพรอมเพรียงโดยอาการเทียมธรรม   กรรมพรอม- 
เพรียง  โดยธรรม. 
           หลายบทวา    เอเกตฺถ     ธมมฺิกา   กตา   มีความวา   ในกรรม  ๖ 
อยางนี้    กรรมพรอมเพรียงโดยธรรมอยางเดียวเทาน้ัน     ตรัสเปนกรรมท่ีชอบ 
ธรรม. 
           แมในคําตอบในคาถาท่ี  ๒  กรรมพรอมเพรียงกันโดยธรรมน่ันแล  ก ็     
เปนกรรมชอบธรรม  (เหมือนกัน). 
 
                              [วาดวยอาบัติระงับและไมระงับ]    
           สองบทวา  ย   เทสิต  มีความวา  กองอาบัติเหลาใด  อันพระอนัน- 
ตชินเจาทรงแสดงแลวตรัสแลว   คือประกาศแลว. 
           วินิจฉัยในคําวา  อนนฺตชิเนน  เปนตน   พึงทราบดังนี้ :- 
           นิพพานเรียกวา  อนันตะ  เพราะเวนจากความเปนธรรมมีที่สุดรอบที่ 
บัณฑิตจะกําหนดได.  นพิพานน้ัน    อันพระผูมีพระภาคเจาทรงปราบปรามกอง 
กิเลส   ชํานะแลว   ชํานะเด็ดขาดแลว   คือ   บรรลุแลว   ถึงพรอมแลว   เปรียบ 
เหมือนราชสมบัติอันพระราชาทรงปราบปรามหมูขาศึกไดแลวฉะนั้น.    เพราะ   
เหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา  บัณฑิตจึงขนานพระนามวา  อนันตชินะ. 
           พระอนันตชินะน้ันแล   ชื่อวาผูคงที่  เพราะเปนผูไมมีวิการ  ในเพราะ 
อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ.  พระองคทรงเห็นวิเวก  ๔  กลาวคือ   ตทังควิเวก 
วิกขัมภนวิเวก   สมุจเฉทวิเวก    ปฏิปสสัทธิวิเวก    และนิสสรณวิเวก    เพราะ   
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ฉะน้ัน  จึงชื่อวาผูเห็นวิเวก.  กองอาบัติเหลาใด  อันพระอนันตชินะ  ผูคงท่ี   
ผูเห็นวิเวกน้ันทรงแสดงแลว.  
           ในคําวา  เอเกตฺถ  สมฺมติ  วินา  สมเถหิ  นี้  มีบทสัมพันธดังน้ี :- 
           กองอาบัติ ๗ เหลาใด  อันพระศาสดาทรงแสดงแลว   ในกองอาบัติ  ๗ 
นั้น   อาบัติแมกองหน่ึง    เวนจากสมถะท้ังหลายเสีย   หาระงับไม.   โดยทีแ่ท 
ธรรมเหลาน้ีแมทั้งหมด  คือ   สมถะ ๖   อธิกรณ ๔   ยอมระงับ   คือยอมถึง 
ความประกอบโดยชอบ    ดวยสัมมุขาวินัย.    แตในธรรมเหลาน้ี     สัมมุขาวินัย 
อยางเดียวแล   เวนสมถะทั้งหลายเสียยอมระงับ  คือ  ยอมถึงความเปนสมถะได. 
จริงอยู   ข้ึนชื่อวาความเวนจากสมถะอ่ืนเสีย   สําเร็จไมได  แหงสัมมุขาวินัยนั้น 
หามีไม   ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา   ในอาบัติ ๗ กองนี้   อาบัติกองหน่ึง 
เวนสมถะเสียก็ระงับได.   เนื้อความน้ี    ทานกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายโดย 
อธิบายน้ีกอน.  แตขาพเจาถือเอาเนื้อความเพียงปฏิเสธแหงนิบาต คือวินา ชอบ 
ใจเนื้อความน้ีที่วา  ขอวา  เอเกตฺถ  สมฺมติ  วินา  สมเถหิ  มีความวา 
ในอาบัติ ๗ กองนั่น   กองอาบัติปาราชิกกองเดียว   เวนสมถะเสีย   ก็ระงับได 
คือ   ยอมระงับดวยสมถะทั้งหลายหามิได.   จริงอยู   แมพระผูมีพระภาคเจาก็ได 
ตรัสคําน้ีวา   อาบัติใดไมมีสวนเหลือ   อาบัตินั้น   ยอมระงับดวยอธิกรณไหน 
หามิได  ยอมระงับในสถานไหน  หามิได   ยอมระงับดวยสมถะไหน  หามิได. 
 
                                       [ผูทําลายสงฆไปสูอบาย] 
           บทวา  ฉอูนทิยฑฒฺสตา    มีความวา   พึงทราบบุคคลผูทําลายสงฆ 
ตองไปสูอบาย  ๑๔๔  พวก  ดวยอํานาจหมวดแปด  ๑๘   หมวดเนื่องดวยเภทกร- 
วัตถุ  ๑๘     ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสังฆเภทขันธกะอยางนี้วา    อุบาลี  
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้   มีความเห็นในประเภทแหงอธัมมทิฏฐินั้น   วา   ไมเปน    
ธรรม    มีความเห็นในประเภทแหงอธัมมทิฏฐินั้น    วา   เปนธรรม    มีความ 
สงสัยในประเภทแหงอธัมมทิฏฐินั้น   มีความเห็นในประเภทแหงธัมมทิฏฐินั้นวา 
เปนอธรรม   มีความสงสัยในประเภทแหงธัมมทิฏฐินั้น  มีความเห็นในประเภท 
แหงผูมีความสงสัยนั้น   วา   เปนอธรรม  มีความเห็นในประเภท  แหงผูมีความ 
สงสัยนั้น   วา  เปนธรรม   มีความสงสัยในประเภทแหงผูมีความสงสัยนั้น   ยอม 
แสดงอธรรม   วาเปนธรรม. 
           สองบทวา     อฏารส   นาปายิกา  ไดแก  ชน ๑๘ พวก ที่พระผูมี 
พระภาคเจาตรัส     ในทีสุ่ดแหงสังฆเภทขันธกะ    นับหมวดละพวกอยางนี้วา 
อุบาลี    ภิกษุในธรรมวินัยนี้         มคีวามเห็นในประเภทแหงธัมมทิฏฐินั้น    วา 
เปนธรรม   ไมยืนยันความเห็น   ไมอิงความพอใจ   ไมอิงความชอบใจ    ยอม 
แสดงธรรม   วา   เปนธรรม   ยอมสวดประกาศ   ใหจับสลาก   ดวยคําวา   นี้  
เปนธรรม  นีเ้ปนวินัย  นี้เปนสัตถุศาสนา  ทานทั้งหลายจงจับสลากน้ี   จงชอบ 
ใจสลากนี้    อุบาลี   ภิกษุแมนี้แลเปนผูทําลายสงฆ   แตหาไปสูอบายไม  หาไป 
สูนรกไม   หาต้ังอยูตลอดกัลปไม   มิใชผูเยียวยาไมได. 
           หมวดแปด ๑๘ หมวด  ไดกลาวเสร็จแลวในคําวิสัชนาดวยบุคคลผูทํา 
ลายสงฆ   ๑๔๔ พวก.  
           วิสัชนาคาถาทั้งปวง  มีวา  กติ  กมมฺานิ  เปนตน  ต้ืนทั้งน้ันฉะน้ีแล. 
                                  อปรทุติยคาถาสังคณิก  วัณณนา  จบ  
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                                        เสทโมจนคาถา    
                             [๑,๒๙๖]  บุคคลไมมีสังวาสกับภิกษุ  
                   และภิกษุณ ีการสมโภคบางอยาง   อันภิกษ ุ
                   และภิกษุณียอมไมไดในบคุคลนั้น    ไมตอง 
                   อาบัติเพราะไมอยูปราศ   ปญหาขอนี้   ทาน 
                   ผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๒๙๗]  ครุภณัฑ  ๕  อยาง   อนั 
                   พระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญตรัสวา 
                   ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูจําหนาย      ผูใชสอย 
                   ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลาย  คิดกันแลว. 
                             [๑,๒๙๘]  ขาพเจาไมกลาวถึง   บุคคล 
                   ๑๐  จําพวก เวนบุคคล  ๑๑  จําพวกเสีย  ภิกษ ุ
                   ไหวผูแกกวาตองอาบัติ   ปญหาขอนี้   ทาน 
                   ผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๒๙๙]  ภิกษุไมใชผูถูกยกวัตร ไม 
                   ใชผูอยูปริวาส     ไมใชผูทําลายสงฆและไม 
                   ใชผูหลีกไปเขารีตต้ังอยูในภูมิของภิกษผูุมี 
                   สังวาสเสมอกัน      ไฉนจงไมทั่วไปแกสิกขา 
                   ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลาย  คิดกันแลว.  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 939 

                             [๑,๓๐๐]  บุคคลเขาถึงธรรม ไตถาม   
                   กุศลที่ประกอบดวยประโยชน  มิใชผูเปนอยู  
                   ไมใชผูตาย  ไมใชผูนิพพาน  ทานผูรูทั้ง- 
                   หลายเรียกบคุคลนั้นวาอยางไร   ปญหาขอนี ้
                   ทานผูฉลาดท้ังหลายติดกันแลว. 
                             [๑,๓๐๑]  ไมพูดถึงอวัยวะเหนือราก- 
                   ขวัญขึ้นไป  เวนอวัยวะใตสะดือลงมา  ภิกษ ุ
                   พึงตองอาบัติปาราชิกเพราะเมถุนธรรมเปน 
                   ปจจัยไดอยางไร  ปญหาขอนี้   ทานผูฉลาด 
                   ทั้งหลายคิดกันแลว.               
                             [๑,๓๐๒]  ภิกษุทํากุฎีดวยอาการขอ 
                   เอาเอง  ไมไดใหสงฆแสดงพ้ืนที่  เกินประ- 
                   มาณ  มีผูจองไว  หาชานรอบมิได ไมตอง 
                   อาบัติ    ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลาย 
                   คิดกันแลว. 
                             [๑,๓๐๓]  ภิกษุทํากุฎีดวยอาการขอ 
                   เอาเอง   ใหสงฆแสดงฟนที่แลวไดประมาณ 
                   ไมมีผูจอง มชีานรอบ  แตตองอาบัติ  ปญหา 
                   ขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลาย  คิดกันแลว. 
                             [๑,๓๐๔]  ไมประพฤติประโยคอะไร 
                   ทางกาย  และไมพูดคนอ่ืน ๆ  ดวยวาจา  
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                   แตตองอาบัติหนักซึ่งเปนที่ต้ังแหงความขาด       
                   ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๐๕]  สัตบุรุษ    ไมทําความช่ัว 
                   อะไรทางกายและทางวาจา    แมทางใจผูนั้น  
                   ถูกสงฆนาสนะแลวช่ือวาถูกนาสนะดวยดี 
                   เพราะเหตุใด  ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาดท้ัง- 
                   คิดกันแลว. 
                             [๑,๓๐๖]  ภิกษุไมเจรจากับมนษุย  
                   ไร ๆ ดวยวาจา  และไมกลาวถอยคํากะผูอื่น 
                   แตตองอาบัติทางวาจา  มิใชทางกาย ปญหา 
                   ขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๐๗]  สิกขาบท อันพระพุทธเจา 
                   ผูประเสริฐพรรณนาไวแลวสังฆาทิเลส  ๔ 
                   สิกขาบท  ภกิษุณีตองท้ังหมด  ดวยประโยค 
                   เดียวกัน  ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลาย 
                   คิดกันแลว. 
                             [๑,๓๐๘]  ภิกษุณ ี ๒ รูป   อุปสมบท 
                   แตสงฆฝายเดียว      ภิกษรุับจีวรแตมอืของ 
                   ภิกษุณี  ๒ รปู   ตองอาบติัตางกัน    ปญหา 
                   ขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.  
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                             [๑,๓๐๙]  ภิกษ ุ๔  รูป   ชวนกันไป   
                   ลักครุภัณฑ ๓  รูปเปนปาราชิก รูป  ๑ ไมเปน 
                   ปาราชิก  ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลาย 
                   คิดกันแลว. 
                             [๑,๓๑๐]  สตรีอยูขางใน      ภิกษุอยู 
                   ขางนอก  ชองไมมีในเรือนน้ัน  ภิกษุจะพึง 
                   ตองอาบัติปาราชิกเพราะเมถุนธรรมเปน 
                   ปจจัยไดอยางไร  ปญหาขอนี้  ทานท้ังหลาย 
                   คิดกันแลว. 
                             [๑,๓๑๑]  ภิกษรุับประเคนน้ํามัน  น้ํา 
                   ผ้ึง  น้ําออย  และเนยใสดวยตนเองแลวเก็บ 
                   ไว    เมื่อยังไมลวงสัปดาห     เมื่อปจจัยมีอยู 
                   ฉัน  ตองอาบัติ    ปญหาขอนี้   ทานผูฉลาด 
                   ทั้งหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๑๒]  อาบัตินสิสัคคิยปาจิตตีย  
                   อาบัติสุทธิกปาจิตตีย    ภกิษุตองพรอมกัน 
                   ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๑๓]  ภิกษุ  ๒๐  รูป  มาประชุม 
                   กันสําคัญวาพรอมเพรียงจึงทํากรรม     ภิกษ ุ
                   อยูในท่ี  ๒  โยชน  พึงยังกรรมนั้นใหเสียได 
                   เพราะปจจัยคือเปนวรรค  ปญหาขอนี ้ ทาน 
                   ผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.  
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                             [๑,๓๑๔]  ภิกษุตองครุกาบัติลวน  ๖๔   
                   ที่ทําคืนได ดวยอาการเพียงยางเทา และดวย 
                   กลาววาจาคราวเดียวกัน     ปญหาขอนี้ทานผู 
                   ฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๑๕]   ภิกษุนุงผาอันตรวาสก 
                   หมผาสังฆาฏิ  ๒  ชั้น  ผาท้ังหมดน้ันเปน 
                   นิสสัคคีย  ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลาย 
                   คิดกันแลว. 
                             [๑,๓๑๖]  ญัตติก็ไมใช    กรรมวาจา 
                   ก็ไมเชิง    และพระชินเจา    ก็ไมไดตรัสวา 
                   เอหิภิกข ุ แมสรณคมนก็ไมมีแกเธอ  แต 
                   อุปสัมปทาของเธอไมเสีย  ปญหาขอนี ้ ทาน 
                   ผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๑๗]  บุคคลผูโฉดเขลา    ฆา 
                   สตรีซึ่งมิใชมารดา  และฆาบุรุษซ่ึงมใิชบิดา 
                   ฆาบุคคลผูมใิชอริยะ  แตตองอนันตริยกรรม 
                   เพราะเหตุนั้น    ปญหาขอนี้   ทานผูฉลาด 
                   ทั้งหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๑๘]  บุคคลผูโฉดเขลา   ฆาสตรี 
                   ผูเปนมารดา   ฆาบุรษุผูเปนบิดาครั้นฆาบิดา 
                   มารดาแลว  แตไมตองอนันตริยกรรมเพราะ  
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                   โทษน้ัน    ปญหาขอนี้   ทานผูฉลาดท้ังหลาย   
                   คิดกันแลว. 
                             [๑,๓๑๙]  ภิกษุไมโจท  ไมสอบสวน 
                   แลวทํากรรมแกบุคคลผูอยูลับหลัง    และ 
                   กรรมที่ทําแลวเปนอันทําชอบแลว   ทัง้การก 
                   สงฆไมตองอาบัติ ปญหาขอนี้   ทานผูฉลาด 
                   ทั้งหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๒๐]  ภิกษุโจท    สอบสวนแลว 
                   ทํากรรมแกบุคคลผูอยูตอหนา   และกรรมที ่
                   ทําแลวไมเปนอันทํา    ทัง้การกสงฆก็ตอง 
                   อาบัติ  ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลายคิด 
                   กันแลว. 
                             [๑,๓๒๑]  ภิกษุตัด  ตองอาบัติก็ม ี
                   ไมตองอาบัติก็มี  ภิกษุปกปดตองอาบัติก็มี   ไม 
                   ตองอาบัติก็มี  ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาด 
                   ทั้งหลายคิดกันแลว 
                             [๑,๓๒๒]  ภิกษุพูดจริง    ตองอาบัติ 
                   หนัก     พูดเท็จตองอาบัติเบา    พูดเท็จตอง 
                   อาบัติหนัก และพูดจริงตองอาบัติเบา  ปญหา 
                   ขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.  
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                             [๑,๓๒๓]  ภิกษุบริโภคจีวรที่อธิษฐาน    
                   แลว    ยอมดวยนํ้ายอมแลว    แมกัปปะก็ทํา 
                   แลว  ยังตองอาบัติ  ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาด 
                   ทั้งหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๒๔]  เมื่อพระอาทิตยอัสดงแลว 
                   ภิกษุฉันเน้ือ   เธอไมใชผูวกิลจริต   ไมใชผู 
                   มีจิตฟุงซาน     และไมใชผูกระสับกระสาย 
                   เพราะเวทนา   แตเธอไมตองอาบัติ   กธ็รรม 
                   ขอนั้น   อันพระสุคตทรงแสดงแลว   ปญหา 
                   ขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๒๕]   เธอไมใชผูมีจิตกําหนัด 
                   และไมใชผูมไีถยจิต       และแมผูอื่นเธอก็ไม 
                   ไดคิดจะฆา    ความขาดยอมมีแกเธอผูใหจับ 
                   สลาก     เปนอาบัติถุลลัจจัยแกภกิษุผูจับ 
                   ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๒๖]  ไมใชเสนาสนะปาท่ีรูกัน 
                   วามีความรังเกียจ  และไมใชสงฆใหสมมติ 
                   ทั้งกฐินเธอไมไดกราน  เธอเก็บจีวรไว  ณ 
                   ที่นั้นเอง     แลวไปต้ังกึ่งโยชนเมื่ออรณุขึ้น 
                   เธอนั่นแหละไมตองอาบัติ  ปญหาขอนี ้ทาน 
                   ผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.  
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                             [๑,๓๒๗]  อาบัติทั้งมวลท่ีเปนไปทาง   
                   กาย  มใิชทางวาจา  ตางวัตถุกัน    ภกิษุตอง 
                   ในขณะเดียวกัน  ไมกอน  ไมหลัง  ปญหา 
                   ขอนี้   ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๒๘]  อาบัติทั้งมวลท่ีเปนไปทาง 
                   วาจา  มใิชทางกายตางวัตถุกัน   ภิกษุตองใน 
                   ขณะเดียวกัน ไมกอน ไมหลัง  ปญหาขอนี้ 
                   ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๒๙]  ไมเสพเมถุนนั้นในสตรี  ๓ 
                   จําพวก  บุรษุ ๓  จําพวก    คนไมประเสริฐ  
                   ๓ จําพวก  และบัณเฑาะก  ๓  จําพวก  และ 
                   ไมประพฤติเมถุนในอวัยวะท่ีปรากฏ    แต 
                   ความขาดยอมมีเพราะเมถุนธรรมเปนปจจัย 
                   ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๓๐]  ขอจีวรกะมารดา   และไม 
                   ไดนอมลาภไปเพ่ือสงฆ  เพราะเหตุไร  ภิกษ ุ
                   นั้นจึงตองอาบัติ  แตไมตองอาบัติเพราะ 
                   บุคคลผูเปนญาติ  ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาด 
                   ทั้งหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๓๑]  ผูโกรธ    ยอมใหสงฆยินดี 
                   ผูโกรธ    ยอมถูกสงฆติเตียน   ก็ธรรมที่เปน  
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                   เหตุใหสงฆสรรเสริญผูโกรธนั้น  ชื่ออะไร   
                   ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๓๒]  ผูแชมชืน่    ยอมใหสงฆ  
                   ยินดี  ผูแชมชื่น  ยอมถูกสงฆติเตียน  ก็ธรรม 
                   ที่เปนเหตุใหสงฆติเตียนผูแชมชื่นนั้นชื่อ 
                   อะไร  ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลายคิด 
                   กันแลว. 
                             [๑,๓๓๓]  ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสส 
                   ถุลลัจจัย  ปาจิตตีย  ปาฏิเทสนียะ และทุกกฏ 
                   ในขณะเดียวกัน    ปญหาขอนี้   ทานผูฉลาด 
                   ทั้งหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๓๔]  ทั้งสองมอีายุครบ  ๒๐  ป 
                   ทั้งสองมีอุปชฌายคนเดียวกัน  มีอาจารยคน 
                   เดียวกัน    มกีรรมวาจาอนัเดียวกัน   รูปหนึ่ง 
                   เปนอุปสัมบนั   รูปหนึ่งเปนอนุปสัมบัน 
                   ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๓๕]  ผาท่ีไมไดทํากัปปะ   และ 
                   ไมไดยอมดวยนํ้ายอม   ภกิษุปรารถนา   พึง 
                   แสวงหามานุงหม   และเธอไมตองอาบัติ  ก ็
                   ธรรมอันนั้นพระสุคตทรงแสดงแลว  ปญหา 
                   ขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.  
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                             [๑,๓๓๖]  ภิกษุณีไมให  ไมรับ   การ   
                   รับไมมีดวยเหตุนั้น   แตตองอาบัติหนัก  มิใช 
                   อาบัติเบา    และการตองน้ัน    เพราะการ 
                   บริโภคเปนปจจัย   ปญหาขอนี้   ทานผูฉลาด 
                   ทั้งหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๓๗]  ภิกษุณีไมไห  ไมรบั  การ 
                   รับไมมีดวยเหตุนั้น  แตตองอาบัติเบา ไมใช 
                   อาบัติหนัก    และการตองน้ัน    เพราะการ 
                   บริโภคเปนปจจัย  ปญหาขอนี้  ทานผูฉลาด 
                   ทั้งหลายคิดกันแลว. 
                             [๑,๓๓๘]  ภิกษุณีตองอาบัติหนักม ี
                   สวนเหลือ   ปกปดไว   เพราะอาศัยความไม 
                   เอื้อเฟอ  ไมใชภิกษุณีก็ไมตองโทษ  ปญหา 
                   ขอนี้  ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว. 
                                    เสทโมจนคาถา   จบ 
 
                                      หัวขอประจาํเรื่อง 
           [๑,๓๓๙]   ไมมีสงัวาส   ไมจําหนาย    บุคคล  ๑๐    ไมใชผูถูกยกวัตร 
เขาถึงธรรม    อวัยวะเหนือรากขวัญ    ตอน้ัน     ทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง  ๒ 
สิกขาบท    ไมประพฤติประโยคทางกาย    แตตองอาบัติหนัก    ไมทําความชั่ว   
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ทางกายแตถูกสงฆ   นาสนะชอบแลว   ไมเจรจา   สิกขาบท   ชน ๒ คน    และ    
ชน ๔ คน   สตรี  น้ํามัน     นิสสัคคีย  ภิกษุ   ยางเทาเดิน  นุงผา   ไมใชญัตติ 
ฆาสตรีมิใชมารดา   ฆาบุรุษมิใชบิดา  ไมโจท โจท  ตัด  พูดจริง   ผาท่ีอธิษฐาน 
พระอาทิตยอัสดงแลว  ไมกําหนัด   มใิชเสนาสนะปา   อาบัติทางกาย   ทางวาจา 
สตรี ๓ จําพวก    มารดาโกรธใหยินดี    แชมชื่น    ตองสังฆาทิเสส    สองคน 
ผาไมไดทํากัปปะ  ไมให  ไมใหตองอาบัติหนัก  คาถาท่ีคิดจนเหง่ือไหล  เปน 
ปญหาที่ทานผูรูใหแจมแจงแลวแล. 
                                  หัวขอประจําเรื่อง   จบ 
 
                                เสทโมจนคาถา  วณัณนา 
           วินิจฉัยในเสทโมจนคาถา  พึงทราบดังนี้ :- 
           บทวา   อสวาโส  มีความวา  ผูไมมีสังวาส   ดวยสังวาส   มีอุโบสถ 
และปวารณาเปนตน. 
           หลายบทวา  สมฺโภโค  เอกจฺโจ  ตหึ น  ลพฺภติ   มีความวา 
การสมโภคที่ไมสมควร   อันภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย   ยอมไมไดในบุคคลน้ัน 
แตบุคคลน้ัน   อันภิกษุณีผูมารดาเทานั้น   ยอมไดเพ่ือทําการเลี้ยงดูดวยอาการ 
ใหอาบนํ้าและใหบริโภคเปนตน . 
           สองบทวา   อวิปฺปวาเสน   อนาปตฺติ   มีความวา   ไมเปนอาบัติ 
เพราะนอนรวมเรือน  (แกภิกษุณี).  
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           หลายบทวา   ปหฺา   เมสา  กสุเลหิ  จินฺติตา  มีความวา ปญหา   
ขอน้ี  อันผูฉลาดคือบัณฑิตท้ังหลาย  คิดกันแลว.  
           คําตอบปญหานั้น    พึงทราบดวยภิกษุณีผูเปนมารดาของทารก. 
           จริงอยู   คําตอบน้ัน  ตรัสหมายถึงบุตรของภิกษุณีนั้น. 
           คาถาวาดวยของไมควรจําหนาย  ตรัสหมายถึงครุภัณฑ.   ก็เนื้อความ 
แหงคาถานั้น    ขาพเจาไดกลาวเสร็จแลว    ในวาระท่ีวินิจฉัยดวยภัณฑ. 
           หลายบทวา  ทส  ปุคฺคเล  น  วทามิ  มีความวา  ขาพเจาไมกลาว 
ถึงบุคคล  ๑๐ จําพวก  ทีก่ลาวแลวในเสนาสนขันธกะ. 
           หลายบทวา  เอกาทส  วิวชฺชิย  มีความวา  มิไดกลาวถึงบุคคลควร 
เวน  ๑๑ จําพวก   ที่ไดกลาวแลวในมหาขันธกะ.   ปญหานี้ตรัสหมายถึงภิกษุผู 
เปลือยกาย.                          
           ปญหาท่ีวา  กถ   นุ   สิกฺขาย   อสาธารโณ    นี้     ตรัสหมายถึง 
ภิกษุผูเคยเปนชางโกนผม.   จริงอยู   ภิกษุผูเคยเปนชางโกนผมน้ี    ไมไดเพ่ือ 
รักษามีดโกนไว.   แตภิกษุเหลาอ่ืน   ยอมได;  เพราะเหตุนั้นภิกษุผูเคยเปนชาง 
โกนผม   จึงชื่อวาผูไมทั่วไมเฉพาะสิกขา. 
           ปญหาท่ีวา  ต  ปุคฺคล  กตม  วทนฺติ  พุทฺธา  นี ้ ตรัสหมายถึง 
พระพุทธนิรมิต. 
           สองบทวา  อโธนาภึ   วิวชฺชิย   มีความวา   เวนภายใตสะดือเสีย. 
ปญหานี้ตรัสหมายถึงตัวกพันธะ๑   ไมมีศีรษะ  ที่มตีาและปากอยูที่อก. 
๑. ตัวกะพันธะ  เปนสัตวชนดิหนึ่ง ซ่ึงจดัเขาในพวกอมนุษย  ทานวาเปน  สัตว  อยูคงกระพัน 
ฟนไมเขายิงไมออก. ทํานองเดียวกับตัวเวตาลกระมัง คําวาอยูคงกระพัน ก็ออกมาจากคํานี้.  
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          ปญหาท่ีวา  ภิกข ุ สฺาจิกาย  กุฏึ   นี้   ตรสัหมายถึงกุฎีมีหญา 
เปนเครื่องมุง.  
           ปญหาท่ี  ๒  กลาวหมายถึงกุฎีที่แลวดวยดินลวน.   
           ปญหาท่ีวา  อาปชฺเชยฺย  ครุก  เฉชฺชวตฺถุ  นี้    ตรัสหมายถึง 
ภิกษุณีผูปดโทษ.                         
           ปญหาท่ี ๒ ตรัสหมายถึงอภัพบุคคล    มีบณัเฑาะกเปนตน.    จริงอยู 
อภัพบุคคลเหลาน่ัน   ทั้ง ๑๑ จําพวก   ตองปาราชิกในเพศคฤหัสถแลวแท. 
            บทวา   วาจา   ไดแก   ไมบอกวาจา. 
           หลายบทวา  คิร  โน  จ   ปเร   ภเณยฺย   มีความวา   ภิกษุไมพึง 
เปลงแมซึ่งสําเนียงดาบุคคลเหลาอ่ืน    ดวยหมายวา   ชนเหลาน้ี   จักฟงอยางนี้ 
ปญหานี้      ตรัสหมายถึงมุสาวาทน้ีวา     ภิกษุใด     ไมพึงเปดเผยอาบัติซึ่งมีอยู 
สัมปชานมุสาวาททุกกฏ  ยอมมีแกภิกษุนั้น  จริงอยู  ธรรมดาอาบัติในมโนทวาร 
ยอมไมมีแกภิกษุนั้น   ผูนั่งน่ิงดวยปฏิญญาไมเปนธรรม  แตเพราะเหตุที่ไมเปด 
เผยอาบัติ    ซึ่งควรเปดเผย    อาบัตินี้    พึงทราบวา    เกิดแตการไมกระทําใน 
วจีทวารของภิกษุนั้น. 
           ปญหาท่ีวา  สงฺฆาทิเสสา  จตุโร  นี ้   ตรัสหมายถึงภิกษุณีผูกาวลง 
สูฝงแมน้ํา   ที่นับเนื่องในละแวกบาน  ในเวลาอรุณข้ึน.   จริงอยู    ภิกษุณีนั้น 
แตพอออกจากบานของตน   ในเวลาใกลรุง    กาวลงสูฝงแมน้ํา    ซึ่งมีประการ 
ดังกลาวแลว  ในเวลาอรณุข้ึน   ยอมตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๔ ตัว   ซึ่งกําหนด 
ดวยการอยูปราศจากเพ่ือนตลอดราตรี      ไปสูละแวกบานตามลําพัง      ไปสูฝง 
แมน้ําตามลําพัง   ลาหลังพวกไปคนเดียว   พรอมกันทีเดียว.  
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           ปญหาท่ีวา  สิยา  อาปตฺติโย  นานา  นี้    ตรสัหมายถึงภิกษุณี ๒   
รูป  ผูอุปสมบท  แตสงฆฝายเดียว.  จริงอยู  ในภิกษุณี ๒ รูปนัน้เปนปาจิตตีย  
แกภิกษุผูรับ    (จีวร)   จากมือภิกษุณี  ผูอุปสมบท  ในสํานักภิกษุทั้งหลายฝาย 
เดียว.  เปนทกุกฏ  แกภิกษุผูรับจากมือภิกษุณี  ผูอุปสมบท   ในสํานักภิกษุณี 
ทั้งหลายฝายเดียว. 
           หลายบทวา   จตุโร    ชนา   สวิธาย   มีความวา  อาจารย ๑   และ 
อันเตวาสิก ๓ ลักภัณฑะ ๖ มาสก.   คือ   ของอาจารย   ลักดวยมือของตนเอง 
๓ มาสก   สัง่ใหลักอีก  ๓  มาสก   เพราะฉะน้ัน  อาจารยตองถุลลัจจัย.  ฝายของ 
พวกอันเตวาสิก   ลักดวยมือของตนเองรูปละ ๑ มาสก  สั่งใหลกัรูปละ ๕ มาสก 
เพราะเหตุฉะนี้นั้น     อันเตวาสิกทั้ง ๓      จึงตองปาราชิกดวยประการอยางนี้. 
ความยอในคาถานี้เทาน้ี.   สวนความพิสดาร   ไดกลาวไวแลว  ในสังวิธาวหาร- 
วัณณนา  ในอทินนาทานปาราชิก.                                                
           ปญหาท่ีวา  ฉิทฺท  ตสฺมึ   ฆเร   นตฺถิ   นี้    ตรัสหมายถึงกุฎีที่บัง 
ดวยผาเปนตน   และวัตถทุี่กําหนดเปนเครื่องลาดได. 
           คาถาวา   เตล  มธุ  ผาณิต   ตรสัหมายถึงความกลับเพศ  
           คาถาวา  นิสฺสคฺคิเยน    ตรัสหมายถึงการนอมลาภสงฆ.     จริงอยู 
ภิกษุใด  นอมจีวร ๒ ผืน  จากลาภที่เขานอมไปแลวเพ่ือสงฆ  คือ  จีวรผืน ๑ 
เพ่ือตน   ผืน ๑   เพ่ือภิกษุอ่ืน   ดวยประโยคอันเดียววา   ทานจงใหแกขาพเจา 
ผืน ๑  แกภิกษุนั้นผืน ๑.  ภิกษุนั้นตองนิสสัคคิยปาจิตตีย  และสุทธิกปาจิตตีย 
พรอมกัน.  
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           ปญหาท่ีวา  กมฺมฺจ ต  กุปฺเปยฺย  วคฺคปจฺจยา  นี้  ตรัสหมาย   
ถึงคามสีมา  ในนครท้ังหลาย  มีกรุงพาราณสีเปนตน  ซึ่งมีประมาณ  ๑๒ โยชน. 
           คาถาวา  ปทวีติหารมตฺเตน   ตรัสหมายเอาการชักสื่อ   ก็เน้ือความ 
แหงคาถานั้น   ขาพเจาไดกลาวแลว   ในวัณณนาแหงสัญจริตสิกขาบทน่ันแล. 
           ปญหาท่ีวา  สพฺพานิ  ตานิ  นิสสฺคฺคิยานิ   นี ้ ตรัสหมายถึงการ 
ใชภิกษุณีผูมิใชญาติใหซัก,  จริงอยู   แมถาวา  ภิกษุณีถือเอามุมไตรจีวร  ซึง่ 
กาข้ีรดเปอนโคลนซักดวยนํ้า      ไตรจีวรที่อยูในกายของภิกษุนั่นแล       เปน 
นิสสัคคีย. 
           หลายบทวา  สรณคมนมฺป  น  จ  ตสฺส  อตฺถิ    มีความวา  แม 
การอุปสมบทดวยสรณคมน    ก็ไมม.ี    ปญหานี้    ตรัสหมายถงึการอุปสมบท 
ของพระนางมหาปชาบดี.                                                                    
           บาทคาถาวา  หเนยฺย  อนริย  มนฺโท  มีความวา  คนเขลาพึง   
ฆาบุคคลแมนั้น    เปนหญิงก็ตาม    เปนชายก็ตาม    ซึ่งไมใชพระอริยบุคคล. 
ปญหานี้      ตรัสหมายถึงบิดาซ่ึงกลายเปนหญิง       และมารดาซ่ึงกลายเปนชาย  
เพราะเพศกลับ. 
           ปญหาท่ีวา  น  เตนานนฺตร  ผุเส   นี้    ตรัสหมายถึงมารดาบิดา 
เปนสัตวดิรัจฉาน  ดั่งมารดาของมิคสิงคดาบส  และบิดาของสีหกุมารเปนตน. 
           คาถาวา  อโจทยิตฺวา   ตรัสหมายถึงการอุปสมบทดวยทูต. 
           คาถาวา   โจทยิตฺวา   ตรัสหมายถึงการอุปสมบทของอภัพบุคคล   ม ี
บัณเฑาะกเปนตน.  
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           แตคําท่ีมาในกุรุนทีวา   คาถาท่ี  ๑   ตรัสหมายถึงกรรมไมพรอมหนา   
๘ อยาง  ที่ ๒  ตรัสหมายถึงกรรมของภิกษุผูไมมีอาบัติ. 
           สองบทวา  ฉินฺทนฺตสฺส   อนาปตฺติ   ไดแก   เปนปาราชิก   แก 
ภิกษุผูตัดหญาและเถาวัลย   เปนถลุลัจจัย   แกภิกษุผูตัดองคชาต. 
          สองบทวา  ฉินฺทนฺตสฺส  อนาปตฺติ  คือ  ไมเปนอาบัติ  แกภิกษุ 
ผูปลงผมและตัดเล็บ. 
           บทวา  ฉาเทนฺตสฺส  คือ  เปนอาบัติ   แกภิกษุผูปดอาบัติ. 
           บทวา  อนาปตฺติ  คือ  ไมเปนอาบัติ  แกภิกษุผูมุงเรือนเปนตน. 
           วินิจฉัยในคาถาวา  สจฺจ  ภณนฺโต  พึงทราบดังนี้ :- 
           ภิกษุพูดคําจริง   กะสตรีผูมีหงอน  และคนกะเทยวา  เธอมีหงอน  เธอ 
มี ๒ เพศ   ดงัน้ี   ยอมตองครุกาบัติ.    แตเปนลหุกาบัติ    แกภิกษุผูกลาวเท็จ 
เพราะสัมปชานมุสาวาท.    เมื่อกลาวเท็จ    เพราะอวดอุตริมนุสธรรมท่ีไมมีจริง 
ตองครุกาบัติ.    เปนลหุกาบัติ    แกภิกษุผูพูดจริง    เพราะอวดอุตริมนุสธรรม 
ที่มีจริง. 
           คาถาวา  อธิฏ ิต  ตรัสหมายถึงภิกษุผูไมสละกอน    บริโภคจีวรที่ 
เปนนิสสัคคีย. 
           คาถาวา   อตฺถงฺคเต   สุริเย   ตรัสหมายถึงภิกษุผูมักอวก. 
           คาถาวา  น  รตฺตจิตฺโต   มีเน้ือความดังตอไปนี้ :- 
           ภิกษุมีจิตกําหนัด  ตองเมถุนธรรมปาราชิก  มีเถยยจิต  ตองอทินนา- 
ทานปาราชิก   ยังผูอ่ืนไหจงใจเพ่ือตาย   ตองมนุสสวิคคหปราชิก.  แตภิกษุผู 
ทําลายสงฆ   มิใชผูมีจิตกําหนัดและมิใชผูมีเถยยจิต   ทั้งเธอหาไดชักชวนผูอ่ืน  
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เพ่ือตายไมเลย.   แตความขาดยอมมี   คือเปนปาราชิก   แกเธอผูใหสลาก.  เปน    
ถุลลัจจัยแกภิกษุผูรับสลาก  คือ  ประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ. 
          ปญหาท่ีวา  คจฺเฉยฺย   อฑฺฒโยชน   นี้  ตรัสหมายถึงโคนตนไมของ 
สกุลหนึ่ง   เชนตนไทรที่งามสลาง. 
           คาถาวา    กายิกานิ    ตรัสหมายถึงภิกษุผูจับรวบเสนผมหรือน้ิวมือ 
ของหญิงมากคนดวยกัน. 
           คาถาวา  วาจสิกานิ  นี ้ ตรัสหมายถึงภิกษุผูกลาวคําชั่วหยาบโดยนัย 
เปนตนวา  เธอทุกคนมีหงอน. 
           หลายบทวา  ติสฺสิตฺถิโย  เมถุน  ต  น   เสเว   มีความวาไมได 
เสพเมถุนแมในหญิง ๓ จําพวกที่ตรัสไว. 
           สองบทวา   ตโย   ปุริเส   มีความวา    จะไดเขาหาชายทั้ง ๓ จําพวก 
แลวเสพเมถุน   ก็หาไม. 
           สองบทวา  ตโย  จ   อนริยปณฺฑเก   มีความวา   จะไดเขาหาชน 
๖ จําพวกแมเหลาน้ี   คือ  คนไมประเสริฐ ๓ จําพวก   กลาวคืออุภโตพยัญชนก 
และบัณเฑาะก ๓ จําพวก   แลวเสพเมถุน   ก็หาไม. 
           สองบทวา  น  จาจเร  เมถุน  พฺยฺชนสฺมึ   มีความวา  ประพฤติ 
เมถุนแมดวยอํานาจอนุโลมปาราชิก   ก็หาไม. 
           ขอวา   พึงมีความขาดเพราะเมถุนธรรมเปนปจจัย    ไดแก    พึงเปน 
ปาราชิก  เพราะเมถุนธรรมเปนปจจัย  ปญหาดังวามานี้  ตรัสหมายถึงอัฏฐวัตถุ- 
กปาราชิก   (ของภิกษุณี).  จริงอยู   ยอมมีความขาดเพราะเมถุนธรรมเปนปจจัย 
แกภิกษุณีนั้น    ผูพยายามอยู     เพ่ือถงึความเคลาคลึงดวยกายอันเปนบุพภาค 
แหงเมถุนธรรม.  
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           คาถาวา   มาตร   จีวร   นี้   ตรสัหมายถึงการเตือนใหเกิดสติเพ่ือได   
ผาวัสสิกสาฏิก  ในเวลาหลังสมัย.  
           ก็แลวินิจฉัยแหงคาถานั้น    ขาพเจาไดกลาวแลว      ในวัณณนาแหง 
วัสสิกสาฏิกสิกขาบทน่ันแล. 
           คาถาวา   กุทฺโธ    อาราธโก   โหติ    ตรัสหมายถึงวัตรของเดียรถีย. 
ความพิสดารแหงคําน้ัน  ตรัสแลวในติตถิยวัตรนั่นเองวา   อัญเดียรถียผูบําเพ็ญ 
วัตร    เมื่อคุณของพวกเดียรถีย   อันชนอ่ืนสรรเสริญอยู   โกรธแลว    ยอมเปน 
ผูยังภิกษุทั้งหลายใหยินดี.   เมื่อคุณแหงรัตนตรัยอันชนอ่ืนสรรเสริญอยู   โกรธ 
แลว   ยอมเปนผูอันภิกษุทั้งหลายพึงติเตียน.                               
           แมคาถาท่ี  ๓  ก็ตรัสหมายถึงติตถิยวัตรนั้นแล. 
           คาถาวา  สงฺฆาทิเสส  เปนตน  ตรัสหมายถงึภิกษุณี  ผูกําหนัดรับ 
บิณฑบาต  จากมือของบุรุษผูกําหนัดแลว คลุกกับเนื้อมนุษย  กระเทียม โภชนะ 
ประณีต   และอกัปปยมังสะที่เหลือ  แลวกลืนกิน. 
           คาถาวา  เอโก   อนุปสมฺปนฺโน  เอโก  อุปสมฺปนฺโน  เปนตน 
ตรัสหมายถึงสามเณรผูไปในอากาศ.   ก็ถาวา    ในสามเณร ๒ รูป ๆ หน่ึงเปน 
ผูนั่งพนแผนดิน   แมเพียงปลายเสนผมเดียว   ดวยฤทธ์ิ.   สามเณรน้ันยอมเปน 
อนุปสัมบันแท.   แมสงฆนั่งในอากาศ    ก็ไมพึงทํากรรมแกอนุปสัมบันผูอยูบน 
พ้ืนดิน.   ถาทํา,  กรรมยอมกําเริบ. 
           คาถาวา   อกปฺปกต  ตรัสหมายถึงภิกษุผูมีจีวรอันโจรชิงไป.     ก็แม 
วินิจฉัยแหงคาถานั้น    ขาพเจาไดกลาวแลว   โดยพิสดารในสิกขาบทน้ันแล. 
           หลายบทวา  น  เทติ  นปฺปฏิคฺคณฺหาติ    มีความวา   แมภิกษุณีผู 
ใชก็มิไดให,   ภิกษุณีผูรับใชก็มิไดรับจากมือของภิกษุณีผูใช.  
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           หลายบทวา  ปฏิคฺคโห   เตน  น   วิชฺชติ   มีความวา   ดวยเหตุ   
นั้นแล  ภิกษุณีผูใชก็หาไดมีการรับจากมือของภิกษุณีผูใชไม.   
           สองบทวา   อาปชฺชติ     ครกุ  มีความวา  แมเมื่อเปนอยางนั้นภิกษุณี 
ผูใช  ยอมตองอาบัติสังฆาทิเสส   เพราะเหตุที่ภิกษุณีผูที่ตนใชไปรับบิณฑบาต 
จากมือบุรุษผูกําหนัด.           
           สองบทวา  ตฺจ  ปริโภคปจฺจยา     มีความวา    ก็แลภิกษุณีผูใช 
เมื่อจะตองอาบัตินั้น  ยอมตองเพราะการบริโภคของภิกษุณีผูรับใชนั้น เปนปจจัย 
จริงอยู  ยอมเปนสังฆาทิเสสแกภิกษุณีผูใช  ในขณะเสร็จการฉันของภิกษุณีผูรับ 
ใชนั้น                                                                         
           คาถาท่ี  ๒   ทานกลาวหมายถึงการใชไปในการรับน้ําและไมสีฟนของ 
ภิกษุณีผูใชนั้นเอง.       
           หลายบทวา  น  ภกิขุนี   โน   จ   ผุเสยฺย   วชฺช  มีความวาจริง 
อยู  ภิกษุณีตองสังฆาทิเสสตัวใดตัวหน่ึง  ใน ๑๗  ตัวแลว  แมปดไวดวยไมเอ้ือ 
เพ่ือ   ก็ไมตองโทษ   คือไมตองอาบัติใหมอ่ืน   เพราะการปดเปนปจจัย     เธอ 
ยอมไดปกขมานัตตเทาน้ัน    เพ่ืออาบัติที่ปดไวก็ตาม     ไมปดไวก็ตาม.     ก็แล 
บุคคลน้ี   แมจะไมใชภิกษุณี,   แตตองครุกาบัติ   มีสวนเหลือแลวปดไว   ก็ไม 
ตองโทษ. 
           ไดยินวา  ปญหาที่วา  ปฺหา  เมสา  กุสเลห ิ จินฺติตา  นี ้ ทาน 
กลาวหมายถึงภิกษุผูอันสงฆยกวัตร.    จริงอยู   (สงฆ)   ไมมีวินยักรรมกับภิกษุ 
นั้น,   เพราะเหตุนั้น   เธอตองสังฆาทิเสสแลว  แมปดไวก็ไมตองโทษ  ฉะนี้แล.  
                                 เสทโมจนคาถา  วัณณนา  จบ  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 957 

                                           ปญจวรรค    
                                      กรรมวรรค  ที่  ๑  
                                             กรรม  ๔  
           [๑,๓๔๐]    กรรม   ๔  อยาง   คือ   อปโลกนกรรม ๑  ญตัติกรรม ๑ 
ญัตติทุติยกรรม ๑  ญัตติจตุตถกรรม  ๑ 
           ถามวา   กรรม  ๔  อยางนี้    ยอมวิบัติโดยอาการเทาไร 
           ตอบวา  กรรม  ๔  อยางนี้    ยอมวิบัติโดยอาการ ๕ คือ    โดยวัตถุ ๑ 
โดยญัตติ  ๑  โดยอนุสาวนา  ๑  โดยสมีา ๑  โดยบริษัท ๑. 
 
                                             วัตถุวิบัติ 
           [๑,๓๔๑]  ถามวา  กรรมยอมวิบัติโดยวัตถุ  อยางไร 
           ตอบวา  กรรมยอมวิบัติโดยวัตถุอยางนี้คือ  กรรมที่ควรทําพรอมหนา 
แตสงฆทําลับหลัง  ชื่อวากรรมไมเปนธรรม  วิบัติโดยวัตถุ 
           กรรมที่ควรสอบถามกอนทํา  แตสงฆไมสอบถามกอนทํา ชื่อวากรรม 
ไมเปนธรรม  วิบัติโดยวัตถ ุ
           กรรมที่ควรทําตามปฏิญญา    แตสงฆไมทําตามปฏิญญา   ชื่อวากรรม 
ไมเปนธรรม  วิบัติโดยวัตถุ                                    
           สงฆใหอมูฬหวินัย  แกภิกษุผูควรสติวินัย    ชื่อวากรรมไมเปนธรรม 
วิบัติโดยวัตถุ  
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           สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรม   แกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย  ชื่อวากรรมไม   
เปนธรรม  วิบัติโดยวัตถุ 
           สงฆทําตัชชนียกรรม  แกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม  ชื่อวากรรม 
ไมเปนธรรม  วิบัติโดยวัตถุ  
           สงฆทํานิยสกรรม   แกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม    ชื่อวากรรมไมเปน 
ธรรม  วิบัติโดยวัตถุ 
           สงฆทําปพพาชนียกรรม    แกภิกษุผูควรนิยสกรรม  ชือ่วากรรมไมเปน 
ธรรม   วิบัติโดยวัตถ ุ
            สงฆทําปฏิสารณียกรรม   แกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม  ชื่อวากรรม 
ไมเปนธรรม  วิบัติโดยวัตถ ุ
           สงฆทําอุกเขปนียกรรม  แกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม    ชื่อวากรรม  
ไมเปนธรรม  วิบัติโดยวัตถ ุ
           สงฆใหปริวาส    แกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม    ชื่อวากรรมไมเปน 
ธรรม  วิบัติโดยวัตถุ 
           สงฆชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม    ชื่อวากรรมไมเปนธรรม 
วิบัติโดยวัตถ ุ
           สงฆใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม    ชื่อวากรรมไมเปน 
ธรรม  วิบัติโดยวัตถุ 
           สงฆอัพภานภิกษุผูควรมานัต   ชื่อวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถ ุ
           สงฆใหภิกษุผูควรอัพภานอุปสมบท   ชื่อวากรรมไมเปนธรรม   วิบัติ  
โดยวัตถุ  
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           สงฆทําอุโบสถในวันมิใชอุโบสถ  ชื่อวากรรมไมเปนธรรม  วิบัติโดย   
วัตถุ 
           สงฆปวารณาในวันมิใชปวารณา  ชื่อวากรรมไมเปนธรรม   วิบัติโดย 
วัตถุอยางนี้   กรรมยอมวิบัติโดยวัตถุ. 
 
                                       ญัตติวิบัติ 
           [๑,๓๔๒]  ถามวา  กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ  อยางไร 
           ตอบวา  กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ  ดวยอาการ ๕ คือ :- 
           ๑.  ไมระบุวัตถุ 
           ๒.  ไมระบุสงฆ 
           ๓.  ไมระบุบุคคล 
           ๔.  ไมระบุญัตติ 
           ๕.  ต้ังญัตติภายหลัง 
           กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ  ดวยอาการ ๕  นี้. 
 
                                    อนุสาวนาวิบัติ 
           [๑,๓๔๓]   ถามวา   กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนา   อยางไร 
           ตอบวา  กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนา  ดวยอาการ ๕ คือ :- 
           ๑.  ไมระบุวัตถุ 
           ๒.  ไมระบุสงฆ 
           ๓.  ไมระบุบุคคล                               
           ๔.  ทิง้ญัตติ  
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           ๕.   สวดในกาลไมควร   
           กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนา  ดวยอาการ ๕  นี้.   
 
                                        สีมาวิบัติ 
           [๑,๓๔๔]   ถามวา   กรรมยอมวิบัติโดยสีมา   อยางไร 
           ตอบวา   กรรมยอมวิบัติโดยสีมา   ดวยอาการ ๑๑ อยาง   คือ :- 
           ๑.  สมมติสีมาเล็กเกิน                                                   
           ๒.  สมมติสีมาใหญเกิน 
           ๓.  สมมติสีมามีนิมิตขาด 
           ๔.  สมมติสีมาใชเงาเปนนิมิต 
           ๕.  สมมติสีมาไมมีนิมิต 
           ๖.  ภิกษุอยูภายนอกสีมาสมมติสีมา                         
           ๗.  สมมติสีมาในนที                                    
           ๘.  สมมติสีมาในสมุทร 
           ๙.  สมมติสีมาในชาตสระ 
          ๑๐. คาบเกี่ยวสีมาดวยสีมา 
          ๑๑. ทบัสีมาดวยสีมา 
           กรรมยอมวิบัติโดยสีมา  ดวยอาการ ๑๑ อยางนี้. 
 
                                         บรษิัทวิบัติ 
           [๑,๓๔๕]  ถามวา  กรรมยอมวิบัติโดยบริษัท  อยางไร 
           ตอบวา  กรรมยอมวิบัติโดยบริษัทดวยอาการ ๑๒ อยาง  คือ :-  
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           ๑.  ในกรรมอันสงฆ จตุวรรคพึงทํา    ภิกษุทั้งหลายท่ีเชากรรม    ม ี   
จํานวนเทาไร  พวกเธอยงัไมมา    ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   ภิกษุ 
อยูพรอมหนากันคัดคาน 
           ๒.  ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา    ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรม    ม ี
จํานวนเทาไร  พวกเธอมาแลว    แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   อยู 
พรอมหนากันคัดคาน 
           ๓.  ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา    ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรม    ม ี
จํานวนเทาไร  พวกเธอมาแลว  นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา  แตอยูพรอม 
หนากันคัดคาน 
           ๔.   ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา   ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรม   ม ี
จํานวนเทาไร    พวกเธอยังไมมา    ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา    อยู 
พรอมหนากันคัดคาน 
           ๕.  ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา    ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรม   ม ี
จํานวนเทาไร   พวกเธอมาแลว   แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   อยู 
พรอมหนากันคัดคาน 
           ๖.  ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา    ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรม    ม ี
จํานวนเทาไร    พวกเธอมาแลว     นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา    แตอยู 
พรอมหนากันคัดคาน 
           ๗.  ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา    ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรม    ม ี
จํานวนเทาไร    พวกเธอยังไมมา    ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา    อยู 
พรอมหนากันคัดคาน  
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           ๘.  ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา    ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรม    ม ี   
จํานวนเทาไร    พวกเธอมาแลว    แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   อยู 
พรอมหนากันคัดคาน 
           ๙.  ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา    ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรม    ม ี
จํานวนเทาไร     พวกเธอมาแลว     นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา    แตอยู 
พรอมหนากันคัดคาน 
          ๑๐. ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา   ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรม   ม ี
จํานวนเทาไร    พวกเธอยังไมมา    ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา    อยู 
พรอมหนากันคัดคาน 
          ๑๑.  ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา   ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรม   ม ี
จํานวนเทาไร   พวกเธอมาแลว   แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   อยู 
พรอมหนากันคัดคาน 
          ๑๒.   ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา   ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม   มี 
จํานวนเทาไร    พวกเธอมาแลว    นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา    แตอยู 
พรอมหนากันคัดคาน. 
           กรรมยอมวิบัติโดยบริษัท  ดวยอาการ  ๑๒  นี ้
 
                            กรรมอนัสงฆจตุวรรคพึงทําเปนตน  
           [๑,๓๔๖]  ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา  ภิกษุปกตัตตะ  ๔  รูป  เปน 
ผูเขากรรม   ปกตัตตะนอกน้ัน     เปนผูควรฉันทะ    สงฆทํากรรมแกภิกษุใด 
ภิกษุนั้นไมใชเปนผูเขากรรม   และไมควรฉันทะ   แตเปนผูควรกรรม  
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           ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา    ภิกษุปกตัตตะ  ๕  รูป    เปนผูเขา    
กรรม  ปกตัตตะนอกน้ัน      เปนผูควรฉันทะ   สงฆทํากรรมแกภิกษุใด   ภิกษุ 
นั้นไมใชเปนผูเขากรรม   และไมควรฉันทะ   แตเปนผูควรกรรม           
           ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา   ภิกษุปกตัตตะ ๑๐  รูป  เปนผูเขากรรม 
ปกตัตตะนอกน้ัน  เปนผูควรฉันทะ   สงฆทํากรรมแกภิกษุใด   ภิกษุนั้นไมใช 
เปนผูเขากรรม   และไมควรฉันทะ   แตเปนผูควรกรรม 
           ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา  ภิกษุปกตัตตะ  ๒๐ รปู เปนผูเขากรรม 
ปกตัตตะนอกน้ัน    เปนผูควรฉันทะ   สงฆทํากรรมแกภิกษุใด  ภิกษุนั้นไมใช 
เปนผูเขากรรม  และไมควรฉันทะ  แตเปนผูควรกรรม. 
 

                                         กรรม ๔ 
           [๑,๓๔๗]  กรรม ๔  คือ  ๑.  อปโลกนกรรม  ๒.  ญัตติกรรม  ๓. 
ญัตติทุติยกรรม  ๔.  ญัตติจตุตถกรรม 
           ถามวา  กรรม  ๔  นี้    ยอมวิบติั   โดยอาการเทาไร 
           ตอบวา  กรรม  ๔  นี ้ ยอมวิบติั   โดยอาการ  ๕   คือ :- 
           ๑.   โดยวัตถุ 
           ๒.  โดยญัตติ                                           
           ๓.   โดยอนุสาวนา 
           ๔.   โดยสีมา 
           ๕.   โดยบริษัท.                 
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                                         วัตถุวิบัติ   

           [๑,๓๔๘]  ถามวา  กรรมยอมวิบัติโดยวัตถุ  อยางไร 
           ตอบวา  สงฆใหบัณเฑาะกอุปสมบท   ชือ่วากรรมเปนอธรรม   วิบัติ 
โดยวัตถุ                                                                             
           สงฆใหคนไถยสังวาสอุปสมบท  ชื่อวากรรมเปนอธรรม   วิบัติโดยวัตถุ 
           สงฆใหคนผูเขารีตเดียรถียอุปสมบท    ชื่อวากรรมเปนอธรรม    วิบัติ 
โดยวัตถ ุ
           สงฆใหดิรัจฉานอุปสมบท  ชื่อวากรรมเปนอธรรม  วิบัติโดยวัตถุ 
           สงฆใหคนผูฆามารดาอุปสมบท  ชื่อวากรรมเปนอธรรม  วิบัติโดยวัตถ ุ
           สงฆใหคนผูฆาบิดาอุปสมบท  ชื่อวากรรมเปนอธรรม   วิบัติโดยวัตถ ุ
           สงฆใหคนผูฆาพระอรหันตอุปสมบท   ชื่อวากรรมเปนอธรรม   วิบัติ 
โดยวัตถ ุ
           สงฆใหคนผูประทุษรายภิกษุณีอุปสมบท    ชื่อวากรรมเปนอธรรม 
วิบัติโดยวัตถ ุ
           สงฆใหคนผูทําลายสงฆอุปสมบท   ชื่อวากรรมเปนอธรรม   วิบัติโดย 
วัตถุ                                                              
           สงฆใหคนผูยังพระโลหิตหออุปสมบท  ชื่อวากรรมเปนอธรรม   วิบติั 
โดยวัตถ ุ
           สงฆใหคนผูสองเพศอุปสมบท  ชื่อวากรรมเปนอธรรม  วิบัติโดยวัตถ ุ
           สงฆใหคนผูมีอายุหยอน  ๒๐  ปอุปสมบท    ชื่อวากรรมเปนอธรรม 
วิบัติโดยวัตถ ุ
           อยางนี้   กรรมยอมวิบัติโดยวัตถุ.  
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                                       ญัตติวิบัติ       

           [๑,๓๔๙]  ถามวา  กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ  อยางไร 
           ตอบวา  กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ  ดวยอาการ ๕  คือ :- 
           ๑.  ไมระบุวัตถุ                  
           ๒.  ไมระบุสงฆ 
           ๓.  ไมระบุบุคคล 
           ๔.  ไมระบุญัตติ 
           ๕.  ต้ังญัตติภายหลัง 
           กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ   ดวยอาการ  ๕  นี.้ 
 

                                     อนุสาวนาวิบัติ 
           [๑,๓๕๐]  ถามวา  กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนาอยางไร 
           ตอบวา  กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนา  ดวยอาการ ๕  คือ  :-  
           ๑.  ไมระบุวัตถุ 
           ๒.  ไมระบุสงฆ       
           ๓.  ไมระบุบุคคล               
           ๔.  ทิง้ญัตติ 
           ๕.  สวดในกาลไมควร 
           กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนา  ดวยอาการ ๕  นี้.  
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                                      สีมาวิบัติ   

           [๑,๓๕๑]   ถามวา   กรรมยอมวิบัติโดยสีมาอยางไร 
           ตอบวา  กรรมยอมวิบัติโดยสีมา  ดวยอาการ ๑๑ อยาง  คือ :- 
           ๑.   สมมติสีมาเล็กเกิน 
           ๒.   สมมติสีมาใหญเกิน                                        
           ๓.   สมมติสีมามีนิมิตขาด 
           ๔.   สมมติสีมาใชเงาเปนนิมิต 
           ๕.   สมมติสีมาไมมีนิมิต     
           ๖.   ภิกษุอยูภายนอกสมีาสมมติสีมา 
           ๗.  สมมติสีมาในนที 
           ๘.   สมมติสีมาในสมุทร 
           ๙.   สมมติสีมาในชาตสระ 
          ๑๐.  คาบเกี่ยวสีมาดวยสีมา 
          ๑๑.  ทบัสีมาดวยสีมา 
           กรรมยอมวิบัติโดยสีมา   ดวยอาการ ๑๑  อยางนี้. 
 

                                        บริษัทวิบติั 
           [๑,๓๕๒]   ถามวา   กรรมยอมวิบัติ   โดยบริษัทอยางไร 
           ตอบวา  กรรมยอมวิบัติโดยบริษัท   ดวยอาการ ๑๒  อยาง  คือ :- 
           ๑.  ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา  ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรมมีจํานวน 
เทาไร  พวกเธอยังไมมา  ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   อยูพรอมหนา 
กันคัดคาน  
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           ๒.  ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรมมีจํานวน   
เทาไร พวกเธอมาแลว  แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา  อยูพรอมหนา  
กันคัดคาน 
           ๓.  ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา  ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรมมีจํานวน 
เทาไร  พวกเธอมาแลว   นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   แตอยูพรอมหนา 
กันคัดคาน 
           ๔.  ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา     ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรมมี 
จํานวนเทาไร    พวกเธอยังไมมา    ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา    อยู 
พรอมหนากันคัดคาน                                      
           ๕.  ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา     ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรมมี 
จํานวนเทาไร   พวกเธอมาแลว    แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   อยู 
พรอมหนากันคัดคาน 
           ๖.  ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา     ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรมมี 
จํานวนเทาไร    พวกเธอมาแลว     นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา     แตอยู 
พรอมหนากันคัดคาน 
           ๗.  ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา    ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรม    ม ี
จํานวนเทาไร    พวกเธอยังไมมา    ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   อยู 
พรอมหนากันคัดคาน                                         
           ๘.  ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา    ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรม    ม ี
จํานวนเทาไร   พวกเธอมาแลว    แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   อยู 
พรอมหนากันคัดคาน  
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           ๙.  ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา    ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรม    ม ี  
จํานวนเทาไร    พวกเธอมาแลว     นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา    แตอยู 
พรอมหนากันคัดคาน 
          ๑๐.  ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา   ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรม   ม ี
จํานวนเทาไร    พวกเธอยังไมมา    ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา    อยู 
พรอมหนากันคัดคาน 
          ๑๑.  ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา   ภิกษุทั้งหลายท่ีเขากรรม   ม ี
จํานวนเทาไร   พวกเธอมาแลว   แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา   อยู 
พรอมหนากันคัดคาน                                                               
          ๑๒.  ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา   ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม   มี 
จํานวนเทาไร    พวกเธอมาแลว     นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา      แตอยู 
พรอมหนากันคัดคาน 
           กรรมยอมวิบัติโดยบริษัท   ดวยอาการ ๑๒ นี้.   
 
                                  อปโลกนกรรมเปนตน 
           [๑,๓๕๓]   ถามวา  อปโลกนกรรมถึงฐานะเทาไร  ญัตติกรรมถึงฐานะ 
เทาไร  ญัตติทุติยกรรมถึงฐานะเทาไร  ญัตติจตุตถกรรมถึงฐานะเทาไร 
           ตอบวา  อปโลกนกรรมถึงฐานะ ๕ อยาง  ญตัติกรรมถึงฐานะ ๙ อยาง 
ญัตติทุติยกรรมถึงฐานะ ๗ อยาง   ญตัติจตุตถกรรมถึงฐานะ  ๗  อยาง.  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 969 

                           ฐานะแหงอปโลกนกรรม   

           [๑,๓๕๔]    ถามวา  อปโลกนกรรมถึงฐานะ  ๕  เปนไฉน 
           ตอบวา  โอสารณา  นิสสารณา  ภัณฑุกรรม  พรหมทัณฑ  ทั้งกรรม 
ลักษณะเปนคํารบ ๕  อปโลกนกรรมถึงฐานะ ๕  นี้. 
 

                               ฐานะแหงญัตติกรรม 
           [๑,๓๕๕]  ถามวา  ญัตติกรรมถึงฐานะ  ๙  เปนไฉน 
           ตอบวา  โอสารณา  นิสสารณา  อุโบสถ  ปวารณา  สมมติ  การให 
การรับ  การเลื่อนปวารณาออกไป  ทั้งกรรมลักษณะเปนคํารบ  ๙  ญัตติกรรม 
ถึงฐานะ  ๙  นี้. 
 

                            ฐานะแหงญัตติทุติยกรรม 
           [๑,๓๕๖]  ถามวา  ญัตติทุติยกรรม  ถึงฐานะ ๗ อยาง   เปนไฉน 
           ตอบวา  โอสารณา  นิสสารณา  สมมติ  การให  การถอน  การแสดง 
ทั้งกรรมลักษณะเปนคํารบ ๗  ญัตติทุติยกรรมถึงฐานะ ๗ นี้.     
 

                             ฐานะแหงญัตติจตุตถกรรม 
           [๑,๓๕๗]  ถามวา  ญัตติจตุตถกรรม     ถึงฐานะ ๗ อยาง   เปนไฉน 
           ตอบวา โอสารณา   นิสสารณา   สมมติ   การให   นิคคหะ  สมนุภาสน 
ทั้งกรรมลักษณะเปนคํารบ ๗  ญัตติจตุตถกรรมถึงฐานะ  ๗  นี้.  
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                      กรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทําเปนตน 
           [๑,๓๕๘]   ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา   ภิกษุปกตัตตะ ๔    รูป  เปน   
ผูเขากรรม  ปกตัตตะนอกน้ันเปนผูควรฉันทะ  สงฆทํากรรมแกภิกษุใด  ภิกษุ 
นั้นไมใชเปนผูเขากรรม   และไมควรฉันทะ   แตเปนผูควรกรรม 
           ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา  ภิกษุปกตัตตะ  ๕ รูป เปนผูเขากรรม 
ปกตัตตะนอกน้ันเปนผูควรฉันทะ  สงฆทํากรรมแกภิกษุใด  ภิกษุนั้นไมใชเปน 
ผูเขากรรม   และไมควรฉันทะ   แตเปนผูควรกรรม 
           ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา  ภิกษุปกตัตตะ   ๑๐  รูป เปนผูเขากรรม 
ปกตัตตะนอกน้ันเปนผูควรฉันทะ    สงฆทํากรรมแกภิกษุใด    ภิกษุนั้นไมใช 
เปนผูเขากรรม   และไมควรฉันทะ   แตเปนผูควรกรรม                                  
           ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา   ภิกษุปกตัตตะ  ๒  รปู   เปนผูเขา 
กรรม  ปกตัตตะนอกน้ันเปนผูควรฉันทะ  สงฆทํากรรมแกภิกษุใด    ภิกษุนั้น 
ไมใชเปนผูเขากรรม   และไมควรฉันทะ   แตเปนผูควรกรรม.                         
                                          กรรมวรรคท่ี  ๑  จบ 
 
                                           อรรถวสวรรคที่  ๒ 
                                          ทรงบัญญัติสิกขาบท 
           [๑,๓๕๙]  พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจ  ๒ 
ประการ   คือ   เพ่ือความรับวาดีแหงสงฆ ๑   เพ่ือความผาสุกแหงสงฆ ๑  
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           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒     
ประการนี้                              
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการ   คือ   เพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก  ๑     เพ่ืออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปน 
ที่รัก  ๑ 
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการนี้  
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการ  คือ  เพ่ือปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน  ๑   เพ่ือกําจัดอาสวะ 
อันจักบังเกิดในอนาคต  ๑ 
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการนี้  
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการ  คือ  เพ่ือปองกันเวรอันจะบังเกิดในปจจุบัน  ๑  เพ่ือกําจัดเวรอันจัก 
บังเกิดในอนาคต ๑ 
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการนี้  
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการ  คือ   เพ่ือปองกันโทษอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑    เพ่ือกําจัดโทษอัน 
จักบังเกิดในอนาคต  ๑  
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           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒   
ประการนี้  
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการ  คือ  เพ่ือปองกันภัยอันจะบังเกิดในปจจุบัน  ๑    เพ่ือกําจัดภัยอันจัก 
บังเกิดในอนาคต  ๑ 
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการนี้  
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการ  คือ  เพ่ือปองกันอกุศลธรรมอันจะบังเกิดในปจจุบัน     ๑    เพ่ือกําจัด 
อกุศลธรรมอันจักบังเกิดในอนาคต  ๑                       
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการนี้ 
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการ  คือ  เพ่ืออนุเคราะหคฤหัสถ  ๑    เพ่ือเขาไปตัดฝกฝายของพวกภิกษุ 
ผูมีความปรารถนาลามก ๑ 
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการนี้  
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการ คือ เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑  เพ่ือความเลื่อมใส 
ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว  ๑  
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           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒   
ประการนี้  
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการ  คือ  เพ่ือความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑  เพ่ืออนุเคราะหพระวินัย ๑ 
           พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก     อาศัยอํานาจประโยชน  ๒ 
ประการนี้.                                       
                                        อรรถวสวรรค  ที่  ๒  จบ 
 
                                              ปญญัติวรรคท่ี  ๓ 
                                    ทรงบัญญัติปาติโมกขเปนตน 
           [๑,๓๖๐]  พระตถาคตทรงบัญญัติปาติโมกขแกสาวก     อาศัยอํานาจ 
ประโยชน  ๒  ประการ . . . ทรงบัญญัติปาติโมกขุทเทศ     ทรงบัญญัติการงด 
ปาติโมกข    ทรงบัญญัติปวารณา    ทรงบัญญัติการงดปวารณา    ทรงบัญญติั 
ตัชชนียกรรม  ทรงบัญญติันิยสกรรม  ทรงบัญญัติปพพาชนียกรรม  ทรงบญัญัติ 
ปฏิสารณียกรรม  ทรงบญัญัติอุกเขปนียกรรม  ทรงบัญญัติการใหปริวาส  ทรง 
บัญญัติการชกัเขาหาอาบัติเดิม    ทรงบัญญัติการใหมานัต   ทรงบัญญัติอัพภาน 
ทรงบัญญัติโอสารนียกรรม    ทรงบัญญัตินิสสารนียกรรม    ทรงบัญญัติการ 
อุปสมบท   ทรงบัญญัติอปโลกนกรรม   ทรงบัญญัติญัตติกรรม   ทรงบัญญัติ 
ญัตติทุติยกรรม  ทรงบัญญัติญัตติจตุตถกรรม. 
                                          ปญญัติวรรค   ที ่ ๓  จบ  
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                                     ปญญัติวรรค  ที่   ๔    
           [๑,๓๖๑]  พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทท่ียังมิไดบัญญัติ      ทรง 
บัญญัติเพ่ิมเติมสิกขาบทท่ีทรงบัญญติัไวแลว    ทรงบัญญัติสัมมุขาวินัย    ทรง 
บัญญัติสติวินัย  ทรงบัญญัติอมูฬหวินัย  ทรงบัญญัติปฏิญญาตกรณะ ทรงบัญญัติ 
เยภุยยสิกา  ทรงบัญญัติตัสสปาปยสิกา   ทรงบัญญติัติณวัตถารกะ   คือ   เพ่ือ 
ความรับวาดีแหงสงฆ ๑   เพ่ือความผาสุกแหงสงฆ ๑ 
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก    อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการนี้  
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก    อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการ  คือ   เพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก ๑   เพ่ืออยูสําราญแหงภิกษุมีศีลเปน 
ที่รัก ๑ 
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก    อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการนี้                                          
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก   อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการ    คือ    เพ่ือปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน  ๑  เพ่ือกําจัด 
อาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต  ๑   
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก  อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการนี้  
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก   อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการ  คือ  เพ่ือปองกันเวรอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑   เพ่ือกําจัดเวรอัน 
จักบังเกิดในอนาคต  ๑  
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           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก   อาศัยอํานาจประโยชน   
๒ ประการนี้   
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก    อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการ   คือ   เพ่ือปองกันโทษอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑   เพ่ือกําจัดโทษ 
อันจักบังเกิดในอนาคต  ๑   
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก   อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการนี้ 
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก   อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการ  คือ  เพ่ือปองกันภัยอันจะบังเกิดในปจจุบัน  ๑  เพ่ือกําจัดภัยอันจัก 
บังเกิดในอนาคต ๑ 
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก    อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการนี้  
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก    อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการ  คือ  เพ่ือปองกันอกุศลธรรมอันจะบังเกิดในปจจุบัน  ๑  เพ่ือกําจัด 
อกุศลธรรมอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ 
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก   อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการนี้                                                            
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก   อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการ คือ เพ่ืออนุเคราะหคฤหัสถ ๑  เพ่ือตัดฝกฝายของผูปรารถนาลามก ๑ 
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก    อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการนี้   
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           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก   อาศัยอํานาจประโยชน   
๒ ประการ   คือ   เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว  ๑ 
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก    อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการนี้                      
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก    อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการ คือ เพ่ือความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพ่ืออนุเคราะหพระวินัย  ๑ 
           พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก    อาศัยอํานาจประโยชน 
๒ ประการนี้. 
                                    ปญญัติวรรค  ที่  ๔  จบ 
 
                                     นวสังคหวรรค   ที ่ ๕ 
                                         สังคหะ  ๙  อยาง 
           [๑,๓๖๒]  สังคหะมี  ๙  อยาง   คือ   วัตถุสงัคหะ ๑   วิบัติสังคหะ ๑ 
อาบัติสังคหะ ๑  นิทานสังคหะ ๑  บุคคลสังคหะ ๑   ขันธสังคหะ  ๑  สมฏุฐาน- 
สังคหะ  ๑   อธิกรณสังคหะ  ๑  สมถสังคหะ ๑. 
                                              ใหบอกเรื่อง 
           [๑,๓๖๓]  เมื่ออธิกรณเกิดข้ึนแลว  ถาคูความทั้งสองมาถึง   สงฆพึง 
ใหทั้งสองบอกเรื่อง   ครัน้แลวพึงฟงปฏิญญาท้ังสอง   แลวพึงพูดกะคูความท้ัง 
สองวา  เมื่อพวกเราระงับอธิกรณนี้แลว  ทานทั้งสองจักยินดี  หรือ  ถาท้ังสอง  
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รับวา  ขาพเจาท้ังสองจักยินดี  สงฆพึงรับอธิกรณนั้นไว  ถาบริษัทมีอลัชชมีาก   
สงฆพึงระงับดวยอุพพาหิกา  ถาบริษัทมีคนพาลมาก  สงฆพึงแสวงหาพระวินัย- 
ธร  อธิกรณนั้นจะระงับ  โดยธรรม  โดยวินัย  โดยสัตถุศาสนใด  สงฆพึง 
ระงับอธิกรณนั้น  โดยอยางนั้น.    
        
                                    พึงรูวัตถุเปนตน 
           [๑,๓๖๔]  พึงรูวัตถุ   พึงรูโคตร   พึงรูชื่อ  พึงรูอาบัติ 
           คําวา  เมถุนธรรม  เปนทั้งวัตถุ  เปนทั้งโคตร 
           คําวา  ปาราชิก  เปนทั้งชื่อ  เปนทั้งอาบัติ 
           คําวา  อทินนาทาน  เปนทั้งวัตถุ   เปนทั้งโคตร 
           คําวา  ปาราชิก   เปนทั้งชื่อ  เปนทั้งอาบัติ 
           คําวา  มนุสสวิคคหะ  เปนทั้งวัตถุ  เปนทั้งโคตร 
           คําวา  ปาราชิก  เปนทั้งชื่อ  เปนทั้งอาบัติ 
           คําวา  อุตริมนุสธรรม  เปนทั้งวัตถุ  เปนทั้งโคตร 
           คําวา  ปาราชิก  เปนทั้งชื่อ  เปนทั้งอาบัติ 
           คําวา  สุกกวิสัฏฐ ิ เปนทั้งวัตถุ  เปนทั้งโคตร 
           คําวา  สังฆาทิเสส  เปนทั้งชื่อ  เปนทั้งอาบัติ     
           คําวา  กายสังสัคคะ  เปนทั้งวัตถุ  เปนทั้งโคตร 
           คําวา  สังฆาทิเสส  เปนทั้งชื่อ  เปนทั้งอาบัติ 
           คําวา  ทุฏุลลวาจา   เปนทั้งวัตถุ  เปนทั้งโคตร 
           คําวา  สังฆาทิเสส  เปนทั้งชื่อ  เปนทั้งอาบัติ 
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           คําวา   อัตตกาม   เปนทั้งวัตถุ  เปนทั้งโคตร     
           คําวา   สังฆาทิเสส  เปนทั้งชื่อ  เปนทั้งอาบัติ 
           คําวา   สัญจริตตะ  เปนทั้งวัตถุ   เปนทั้งโคตร 
           คําวา   สังฆาทิเสส   เปนทั้งชื่อ  เปนทั้งอาบัติ 
           คําวา   ใหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง  เปนทั้งวัตถุ  เปนทั้งโคตร 
           คําวา   สังฆาทิเสส  เปนทั้งชื่อ  เปนทั้งอาบัติ 
           คําวา   ใหทําวิหารใหญ  เปนทัง้วัตถุ   เปนทั้งโคตร 
           คําวา   สังฆาทิเสส  เปนทั้งชื่อ   เปนทั้งอาบัติ 
           คําวา   ตามกําจัดภกิษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกไมมีมลู  เปน 
ทั้งวัตถุ   เปนทั้งโคตร                                         
           คําวา   สังฆาทิเสส  เปนทั้งชื่อ  เปนทั้งอาบัติ 
           คําวา   ถือเอาเอกเทศบางอยางแหงอธิกรณอันเปนเรื่องอื่นให 
เปนเพียงเลศ  แลวตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก  เปนทั้ง 
วัตถุ  เปนทั้งโคตร      
           คําวา   สังฆาทิเสส  เปนทั้งชื่อ  เปนทั้งอาบัติ 
           คําวา   การท่ีภิกษผูุทําลายสงฆไมสละกรรม  เพราะสวดสมนุ- 
ภาสนครบ ๓ จบ   เปนทั้งวัตถุ   เปนทั้งโคตร 
           คําวา   สังฆาทิเสส  เปนทั้งชื่อ  เปนทั้งอาบัติ 
           คําวา   การท่ีภิกษทุั้งหลาย   ผูประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ 
ไมสละกรรม  เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ    เปนทั้งวัตถุ    เปน 
ทั้งโคตร  
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           คําวา  สังฆาทิเสส   เปนทั้งชื่อ  เปนทั้งอาบัติ   
           คําวา  การท่ีภิกษุผูวายากไมสละกรรม   เพราะสวดสมนุภาสน 
ครบ ๓ จบ   เปนทั้งวัตถุ   เปนทั้งโคตร 
           คําวา  สังฆาทิเสส  เปนทั้งชื่อ   เปนทั้งอาบัติ 
           คําวา  การท่ีภิกษุผูประทุษรายสกุลไมสละกรรม  เพราะสวด 
สมนุภาสนครบ ๓ จบ  เปนทั้งวัตถุ  เปนทั้งโคตร 
           คําวา  สังฆาทิเสส  เปนทั้งชื่อ   เปนทั้งอาบัติ 
           คําวา   การอาศัยความไมเอื้อเฟอถายอุจจาระปสสาวะหรือ 
บวนเขฬะลงในน้ํา  เปนทั้งวัตถุ  เปนทั้งโคตร 
           คําวา  ทุกกฏ  เปนทั้งชื่อ  เปนทั้งอาบัติแล. 
                               นวสังคหวรรค  ที่  ๕  จบ 
 
                                     หวัขอประจําวรรค 
                             [๑,๓๖๕]  อปโลกนกรรม  ๑  ญัตติ- 
                   กรรม  ๑  ญัตติทุติยกรรม  ๑  ญัตติจตุตถกรรม   
                   ๑  วัตถุ  ๑  ญัตติ  ๑  อนุสาวนา  ๑  สมีา  ๑ 
                   บริษัท ๑  พรอมหนา ๑  สอบถาม ๑  ปฏิญญา 
                   ๑  ควรสติวินัย ๑  วัตถุ ๑  สงฆ ๑  บุคคล  ๑ 
                   ญัตติ ๑  ต้ังญัตติภายหลัง ๑  วัตถุ ๑  สงฆ ๑ 
                  บุคคล ๑  สวดประกาศ ๑  สวดในกาลไมควร 
                   ๑  สีมาเล็กเกนิ  ๑  สีมาใหญเกิน  ๑  สมีามี  
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                   นิมิตขาด ๑  สีมาใชเงาเปนนิมิต ๑  สมีาไมม ี
                   นิมิต ๑  อยูนอกสีมาสมมติสีมา ๑  สมมติสีมา 
                   ในนที ๑  ในสมุทร ๑  ในชาตสระ ๑  คาบ   
                   เกี่ยวสีมา ๑ ทบัสีมาดวยสีมา ๑  กรรมอันสงฆ 
                   จตุวรรคพึงทํา ๑  กรรมอันสงฆปญจวรรค 
                   พึงทํา ๑  กรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ๑ 
                   กรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ๑  ไมนําฉันทะ 
                   มา ๑  นําฉันทะมา ๑  บุคคลผูเขากรรม  ๑ 
                   ผูควรฉันทะ ๑   ผูควรธรรม ๑   อปโลกน- 
                   กรรม ๕  สถาน ๑   ญัตติกรรม  ๙  สถาน  ๑ 
                   ญัตติทุติยกรรม  ๗  สถาน ๑  ญัตติจตุตถ- 
                   กรรม ๗  สถาน  ๑  ความรับวาดี ๑    ความ 
                   ผาสุก ๑ บุคคลผูเกอยาก ๑  ภิกษมุีศีลเปน 
                   ที่รัก  ๑  อาสวะ  ๑  เวร ๑  โทษ ๑  ภัย ๑ 
                   อกุศลธรรม ๑  คฤหัสถ ๑  บุคคลผูปรารถ- 
                   นาลามก ๑  ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑  ชุมชน 
                   ที่เล่ือมใสแลว ๑  ความต้ังอยูแหงพระสัท- 
                   ธรรม ๑  อนุเคราะหพระวินัย ๑  ปาติโมกข-ุ 
                   เทศ ๑     งดปาติโมกข ๑    งดปวารณา  ๑    
                   ตัชชนียกรรม  ๑  นิยสกรรม ๑  ปพพาชนิย- 
                   กรรม ๑  ปฏสิารณียกรรม ๑  อุกเขปนียกรรม  
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                   ๑ ปริวาส ๑ อาบัติเดิม ๑  มานัต ๑   อพัภาน   
                   ๑ โอสารณา ๑  นิสสารณา  ๑   อุปสมบท  ๑   
                   อปโลกนกรรม ๑  ญัตติกรรม  ๑  ญัตติทุติย- 
                   กรรม ๑  ญัตติจตุตถกรรม ๑  ยังมิไดทรง 
                   บัญญัติ ๑  ทรงบัญญัติซ้ํา ๑  สมัมขุาวินัย  ๑ 
                   สติวินัย  ๑  อมูฬหวินัย ๑  ปฏิญญาตกรณะ ๑ 
                   เยภุยยสิกา  ๑  ตัสสปาปยสิกา ๑  ติณวัตถา- 
                   รกะ ๑  วัตถุ ๑  วิบัติ ๑  อาบัติ ๑  นิทาน  ๑ 
                   บุคคล ๑  ขันธ  ๑  สมฏุฐาน ๑  อธิกรณ ๑  
                   สมถะ ๑   สังคหะ ๑     ชื่อ ๑   และอาบติั  ๑   
                   ดังน้ีแล. 
                                     คัมภีรปริวาร  จบ 
 
                                        คาถาสงทาย 
                             [๑,๓๖๖]  ก็พระวินยัธร   ผูเรืองนาม 
                   มีปญญามาก ทรงสุตะ  มวีิจารณญาณ  สอบ 
                   สวนแนวทางของทานบุรพาจารยในท่ีนั้น  ๆ 
                   แลวคิดเขียนขอพิสดาร  และสังเขปน้ีในสาย 
                   กลาง  ตามแนวทางท่ีวางไว   ซึ่งจะนําความ 
                   สะดวกมาใหแกเหลาศิษย    คัมภรีนี้เรยีกวา 
                   ปริวาร  มีทุกเรื่องพรอมทัง้ลักษณะ  มอีรรถ  
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                   โดยอรรถในสัทธรรม  มีธรรมโดยธรรมใน   
                   บัญญัติ  หอมลอมพระศาสนาดุจสาครลอม 
                   รอบชมพูทวีป  ฉะนั้น 
                             พระวนิัยธรเมื่อไมรูคัมภีรปริวาร 
                   ไฉนจะวินิจฉัยโดยธรรมได    ความเคลือบ- 
                   แคลงของพระวินัยธรใดที่เกิดในวิบัติ   วัตถุ  
                   บัญญัติ  อนุบัญญัติ  บุคคล  เอกโตบญัญัติ 
                   อุภโตบัญญัติ  โลกวัชชะ  และปณณัตติวัชชะ 
                   ยอมขาดสิ้นไปดวยคัมภีรปริวาส       พระเจา 
                   จักรพรรดิ     สงางามในกองทัพใหญฉันใด 
                   ไกรสรสงางามในทามกลางฝูงมฤคฉันใด 
                   พระอาทิตยแผซานดวยรัศมี  ยอมสงางาม 
                   ฉันใด   พระจันทรสงางามในหมูดาราฉันใด 
                   พระพรหมสงางามในหมูพรหมฉันใด ทานผู 
                   นําสงางามในทามกลางหมูชนฉันใด  พระ- 
                   สัทธรรมวินยัยอมงามสงาดวยคัมภีรปริวาร 
                   ฉันนั้นแล. 
                                 พระวินัยปฎก  จบบริบูรณ  
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                                     ปญจวัคควัณณนา    
           วินิจฉัยในกัมมวรรค  พึงทราบดังนี้ :- 
           ความแตกตางกันแหงกรรม ๔  อยาง  ขาพเจาไดกลาวแลวในสมถขันธ- 
กะแล.   แมไดกลาวแลวก็จริง    ถึงกระน้ัน    กรรมวินิจฉัยนี้    เมื่อไดกลาวมา 
ต้ังแตตน     ยอมเปนวินิจฉัยที่ชัดเจน, เพราะฉะนั้น  ขาพเจาจักกลาวขอที่ควร 
กลาว    ในกมัมวรรคนี้   จําเดิมแตตนทีเดียว. 
           คําวา  จตฺตาริ  นี้  เปนคําบอกกําหนดจํานวนแหงกรรมท้ังหลาย. 
           คําวา  กมมฺานิ  เปนคําชี้กรรมที่กําหนดไวแลว. 
 
                                   [ความตางแหงกรรม ๔] 
           กรรมที่ตองยังสงฆผูต้ังอยูในสีมาใหหมดจด   นําฉันทะของภิกษุผูควร 
ฉันทะมา  สวดประกาศ ๓ ครั้ง   ทําตามอนุมัติของสงฆผูพรอมเพรียง   ชื่อวา 
อปโลกนกรรม. 
           กรรมท่ีตองทําดวยญัตติอยางเดียว   ตามอนุมัติของสงฆผูพรอมเพรียง 
ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล  ชื่อวาญัตติกรรม. 
           กรรมที่ตองทําดวยอนุสาวนา  มีญัตติเปนที่  ๒ อยางนี้    คือ  ญัตติ ๑ 
อนุสาวนา   ๑   ตามอนุมัติของสงฆผูพรอมเพรียง     โดยนัยทีก่ลาวแลวน่ันแล 
ชื่อวาญัตติทุติยกรรม.  
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           กรรมที่ตองทําดวยอนุสาวนา  ๓  มีญัตติเปนที่  ๔ อยางนี้  คือ ญัตติ  ๑   
อนุสาวนา  ๓  ตามอนุมัติของสงฆผูพรอมเพรียง  โดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล 
ชื่อวาญัตติจตุตถกรรม. 
           บรรดากรรมเหลาน้ัน  อปโลกนกรรม  พึงทําเพียงอปโลกน,  ไม 
ตองทําดวยอํานาจญัตติกรรมเปนตน.  อน่ึง  ญัตติกรรม  พึงทําต้ังญัตติอยาง 
เดียว, ไมตองทําดวยอํานาจอปโลกนกรรมเปนตน. 
           สวนญัตติทุติยกรรม  ที่ตองอปโลกนทํากม็ี  ไมตองอปโลกนทํากม็ี. 
ใน ๒ อยางนั้น  กรรมหนัก  ๖  อยางนี้  คือ  สมมติสีมา  ถอนสีมา  ใหผา- 
กฐิน  รื้อกฐิน  แสดงท่ีสรางกุฎี  แสดงท่ีสรางวิหาร  ไมควรอปโลกนทํา;  พึง 
สวดญัตติทุติยกรรมวาจาทําเทาน้ัน. 
           กรรมเบาเหลาน้ี  คือ  สมมติ  ๑๓  ที่เหลือ  และสมมติมีการใหถือ 
เสนาสนะและใหมฤดกจีวรเปนตน  ควรเพ่ือทําท้ังอปโลกน. 
           อาจารยบางพวกกลาววา  "แตญัตติทุติยกรรมนั้น  ไมควรทําดวยอํา- 
นาจญัตติกรรมและญัตติจตุตถกรรมแท.  เมื่อทําดวยอําอาจญัตติจตุตถกรรม 
ยอมเปนกรรมมั่นคงกวา; เพราะเหตุนั่น  ควรทํา."  คําของพระอาจารยพวกน้ัน 
ไดถูกคานแลวเสียวา  "กเ็มื่อเปนเชนน้ัน  ความสังกระแหงกรรมยอมมี  เพราะ 
เหตุนั้น  จึงไมควรทํา." 
           ก็ถาวา  กรรมนั้นเสียโดยอักขระก็ดี  เสียโดยบทก็ดี  มีบทที่สวดไมชัด 
ก็ดีไซร,  การท่ีสวดซํ้า ๆ  เพ่ือชําระกรรมน้ันก็ควร.  การสวดซํ้า ๆ  นี้  เปน 
ทัฬหีกรรมของกรรมท่ีไมกําเริบ, คงคืนเปนกรรมในกรรมท่ีกําเริบ. 
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           ญัตติจตุตถกรรม  ตองทําท้ังสวดญัตติและกรรมวาจา  ๓  ไมพึงทําดวย   
อํานาจกรรมอ่ืน  มีอปโลกนกรรมเปนตน 
           หลายบทวา  ปฺจหากาเรหิ  วปิชฺชนฺติ  มีความวา  กรรม  ๔  นี ้
ยอมวิบัติโดยเหตุ  ๕  ประการ. 
 
                                     [กรรมวบิัติโดยวัตถุ] 
           ในขอวา   กรรมทีค่วรทําพรอมหนา    สงฆทําไมพรอมหนา    กรรมไม 
เปนธรรม  วิบัติโดยวัตถุ  นี้  กรรมที่ควรทําพรอมหนาก็มี  กรรมที่ควรทํา 
ไมพรอมหนาก็มี.    ใน ๒ อยางนั้น   ข้ึนชื่อวากรรมท่ีควรทําไมพรอมหนามี ๘ 
อยาง คือ  อุปสมบทดวยทูต  ควํ่าบาตร  หงายบาตร  อุมมัตตกสมมติ  ที ่
สงฆพึงทําแกภิกษุบา    เสขสมมติแกสกุลพระเสขะ  พรหมทัณฑแกพระฉันน 
ภิกษุ  ปกาสนียกรรมใหแกพระเทวทัตต    อวันทยิกรรมที่ภิกษุณีสงฆพึงทําแกภิกษุ 
ผูแสดงอาการไมนาเลื่อมใส.  กรรมทัง้ปวงน้ัน  พึงทราบตามนัยที่ขาพเจากลาว 
แลวในที่มาน้ัน ๆ  แล.    กรรมทั้ง  ๘  อยางนี้     อันสงฆทําแลวไมพรอมหนา 
ยอมเปนอันทําดวยดี   ไมกําเริบ. 
           กรรมทั้งปวงท่ีเหลือ  ควรทําพรอมหนาเทาน้ัน,  คือ  พึงทําใหอิงสัม- 
มุขาวินัย  ๔  อยางนี้    คือ    ความพรอมหนาสงฆ    ความพรอมหนาธรรม 
ความพรอมหนาวินัย  ความพรอมหนาบุคคล. 
           อันกรรมทั้งปวงท่ีทําแลวดวยประการอยางนั้น  ยอมเปนอันทําดีแลว. 
แตกรรมเหลาน้ัน   ที่ไมทาํอยางนั้น    ยอมจัดเปนกรรมวิบัติโดยวัตถุ  เพราะ  
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ทําเวนวัตถุ  กลาวคือสัมมุขาวินัยนี้เสีย.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  กรรม    
ที่ควรทําพรอมหนา   สงฆทําไมพรอมหนา  กรรมไมเปนธรรม  วิบัติโดยวตัถุ. 
           แมในกรรมท้ังหลาย   มีกรรมที่ควรทําดวยสอบถามเปนตน     การทํา 
กิจมีสอบถามเปนตนนั่นแล   จัดเปนวัตถุ.   พึงทราบความท่ีกรรมแมเหลาน้ัน 
วิบัติโดยวัตถุ    เพราะกระทําเวนวัตถุนั้นเสีย.    แตขอน้ี     เปนเพียงเนื้อความ 
เฉพาะคํา   ในคําท่ีวา  ปฏิปุจฺฉากรณยี  เปนตน  
           หลายบทวา    ปฏปุิจฺฉากรณีย  อปฺปฏิปุจฺฉา   กโรติ   มคีวามวา 
กรรมท่ีควรถามแลวจึงโจท    แลวใหจําเลยใหการกระทํา      สงฆกระทําไมถาม 
ไมโจท   ไมใหจําเลยใหการเสียเลย. 
           หลายบทวา  ปฏิฺาย  กรณีย  อปฺปฏิฺาย  กโรติ  มีความวา 
วา  กรรมที่ควรยกปฏิญญาเปนหลัก  ทาํตามปฏิญญาซ่ึงจําเลยใหอยางไร,  สงฆ 
กระทําโดยหักโหม  แกภิกษุผูคร่ําคราญบนเพออยูดวย  ไมยอมปฏิญญา  
           บทวา  สติวินยารหสฺส  ไดแก  พระขีณาสพ   เชนพระทัพพมัลล- 
บุตรเถระ.                  
           บทวา  อมูฬฺหวินยารหสฺส  ไดแก  ภิกษุบา  เชนคัคคภิกษุ.  
           บทวา  ตสฺสปาปยสกากมฺมารหสฺส ไดแก ภิกษุผูมีบาปหนาแนน 
เชนอุปวาฬภิกษุ. 
           นัยในบทท้ังปวง   ก็เชนนี้แล. 
           หลายบทวา   อนฺโปสเถ  อุโปสถ  กโรติ  มีความวา   ทําอุโบสถ 
ในวันที่มิใชวันอุโบสถ.                                                                  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 987 

           วันสามัคคีของสงฆผูแตกกันและวันที่  ๑๔  และวันที่  ๑๕  คํ่า (ตามนัย)   
ที่กลาวแลว ใน ๑๑  เดือนท่ีเหลือ   เวนเดือนกัตติกาเสีย   ชื่อวาวันอุโบสถ. 
           เมื่อทําอุโบสถในวันอ่ืน   เวนวันอุโบสถท้ัง  ๓   ประการอยางนั้นเสีย 
ชื่อวาทาอุโบสถในวันมิใชวันอุโบสถ. 
           ก็ในวัดใด   ภิกษุทั้งหลายวิวาทกันเพราะเหตุเล็กนอย   เพ่ือประโยชน 
แกบริขารมีบาตรและจีวรเปนตน    จึงงดอุโบสถหรือปวารณาเสีย.  เมื่ออธิกรณ 
นั้นวินิจฉัยแลว  ภิกษุทั้งหลายในวัดนั้นยอมไมไดเพ่ือกลาววา   พวกเราเปนผู 
พรอมเพรียงกัน     แลวทําสามัคคีอุโบสถในวันอันเปนระหวาง.     เมื่อกระทํา 
อุโบสถ  ชื่อวาเปนอันกระทําในวันมิใชวันอุโบสถ. 
           สองบทวา  อปวารณาย   ปวาเรติ  มีความวา  สงฆปวารณาในวัน 
มิใชวันปวารณา. 
           วันสามัคคีของสงฆผูแตกกัน  ๑  วันที่สงฆเลื่อนไปต้ังไว  ๑   ในเดือน 
กัตติกาเตือนเดียว   และวันกลางเดือน ๒ ครั้ง   ชื่อวาวันปวารณา. 
           เมื่อปวารณาในวันอ่ืน     เวนวันปวารณาทั้ง   ๔   ประการอยางนี้เสีย 
ชื่อวาปวารณาในวันมิใชวันปวารณา.   แมในการปวารณานี้  ภิกษุทั้งหลายยอม 
ไมไดเพ่ือทําสามัคคีปวารณา    ในเพราะวิวาทมีประมาณนอยระงับลง.    เมื่อทํา 
ปวารณา  ยอมเปนอันกระทําในวันมิใชวันปวารณา. 
           อีกอยางหนึ่ง    แมเมื่อสงฆใหอุปสมบทบุคคลผูมีปหยอน ๒๐   หรือ 
บุคคลผูเคยตองอันติมวัตถุ    หรืออภัพบุคคลผูใดผูหน่ึง    ในอภัพบุคคล  ๑๑ 
ยอมเปนกรรมไมเปนธรรม  วิบัติโดยวตัถุ. 
           กรรมทั้งหลายยอมวิบัติโดยวัตถุ  ดวยประการฉะน้ี.  
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                              [กรรมวิบัติโดยญัตติ]      
           อน่ึง  พึงทราบวินิจฉัยในวิบัติโดยญัตติ  ดงัตอไปนี้ :- 
           สองบทวา  วตฺถุ  น  ปรามสติ  มีความวา  สงฆทํากรรมมีอุปสมบท 
เปนตนแกบุคคลเหลาใด   ไมระบุบุคคลน้ัน   คือไมระบุชื่อบุคคลน้ัน   ไดแก 
สวดวา   ทานผูเจริญ   ขอสงฆจงพึงขาพเจา   อุปสัมปทาเปกขะของทานพุทธ- 
รักขิต   ในเมื่อควรสวดวา   ทานผูเจริญ      ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ธัมมรักขิตน้ี 
เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานพุทธรักขิต   ไมระบุวัตถุอยางนี้.           
           สองบทวา  สงฺฆ  น  ปรามสติ   มีความวา  ไมระบุชื่อสงฆ   คือ 
สวดวา  ทานผูเจริญ   ขอจงฟงขาพเจา   ธัมมรักขิตน้ี  ดังนี้  ในเมื่อควรสวดวา 
ทานผูเจริญ   ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ธมัมรักขิตน้ี   ไมระบุสงฆอยางนี้. 
           สองบทวา  ปุคฺคล  น  ปรามสติ  มีความวา ภิกษุใด  เปน  อุปชฌาย 
ของอุปสัมปทาเปกขะ  ไมระบุภิกษุนั้น   คือ   ไมระบุชื่อของภิกษุนั้น   ไดแก 
สวดวา ทานผูเจริญ    ขอสงฆจงฟงขาพเจา   ธัมมรกัขิตน้ี  เปนอุปสัมปทาเปกขะ 
ดังน้ี   ในเมือ่ควรสวดวา   ทานผูเจริญ    ของสงฆจงฟงขาพเจา   ธัมมรักขิตน้ี 
เปนอุปสัมปทาเปกขะของทานพุทธรักขิต   ไมระบุบุคคลอยางนี้. 
           สองบทวา   ตฺตึ  น  ปรามสติ  มีความวา  ไมระบุญัตติโดย 
ประการทั้งปวง  คือ  ในญตัติทุติยกรรม  ไมต้ังญัตติ   กระทําอนุสาวนากรรม 
ดวยกรรมวาจาเทาน้ัน.  แมในญัตติจตุตถกรรม  ก็ไมต้ังญัตติ  กระทําอนุสาวนา- 
กรรม  ดวยกรรมวาจาเทานั้น  ๔  ครั้ง   ไมระบุญัตติอยางนี้. 
           หลายบทวา  ปจฺฉา  วา   ตฺตึ  เปตึ  มีความวา  กระทําอนุ- 
สาวนากรรม   ดวยกรรมวาจากอน  แลวจึงกลาววา  เอสา  ตฺติ  แลวกลาว  
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วา  ขมติ  สงฺฆสฺส  ตสฺมา  ตุณฺหี  เอวเมต  ธารยาม.ิ  ต้ังญัตติภายหลัง   
อยางนี้.  กรรมวิบัติโดยญัตติ  ดวยอาการ  ๕ เหลาน้ี   ดวยประการฉะน้ี. 
 
                             [กรรมวิบัติโดยอนุสาวนา]  
           อน่ึง  พึงทราบวินิจฉัยในวิบัติโดยอนุสาวนา  ดังตอไปนี้ :- 
           วัตถุเปนตน     พึงทราบกอนตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.  ก็การไมระบุ 
วัตถุเปนตนเหลาน้ัน  ยอมมีอยางนี้ :- 
           ในอนุสาวนาที่  ๑  วา สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  ก็ด ีในอนุสาวนา 
ที่ ๒  ที ่๓  ที่วา  ทุติยมฺป  เอตมตฺถิ  วทามิ, ตติยมฺป  เอตมตฺถ  วทาม ิ
สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ  ก็ดี  เมื่อควรจะสวดตอวา  อย  ธมฺมรกขฺิโต 
อายสฺมโต  พุทธฺรกฺขิตสฺส  อุปสมฺปทาเปกฺโข  ภิกษุสวดเสียวา  สุณาตุ 
เม  ภนฺเต  สงฺโฆ, อายสฺมโต  พุทธฺรกขฺิตสฺส  ดังนี้  ชื่อวาไมระบุวัตถุ. 
           เมื่อควรจะสวดวา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ, อย  ธมฺมรกขฺิโต 
สวดเสียวา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  อย  ธมมฺรกฺขิโต ดังน้ี  ชื่อวาไมระบุสงฆ 
           เมื่อควรจะสวดวา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ, อย  ธมฺมรกขฺิโต 
อายสฺมโต  พุทธฺรกฺขิตสฺส   สวดเสียวา  สุณาตุ  เม  ภนฺเต  สงฺโฆ,  อย 
ธมฺมรกฺขิโต  อุปสมฺปทาเปกฺโข  ดังนี้  ชื่อวาไมระบุบุคคล 
           สองบทวา   สาวน   หาเปติ   มีความวา   ไมกระทําการสวดประกาศ 
ดวยกรรมวาจาโดยประการท้ังปวง.  คือ  ต้ังญัตติเทาน้ัน  ๒  ครัง้  ในญัตติทติุย- 
กรรม  ต้ังญตัติเทาน้ัน  ๔  ครั้ง  ในญัตติจตุตถกรรม.  ทิ้งวาจาประกาศเสียอยางนี้.  
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           แมภิกษุใด   เมื่อต้ังญัตติหนหนึ่งแลวสวดกรรมวาจาหนหนึ่งท้ิงอักขระ     
หรือบทเสีย   หรือวาผิดในญัตติทุติยกรรม  แมภิกษุนี้ชื่อวาท้ิงวาจาประกาศเสีย 
เหมือนกัน. 
           สวนในญัตติจตุตถกรรม  เมื่อต้ังญัตติหนหน่ึงแลว  สวดประกาศดวย 
กรรมวาจา   เพียงครั้งเดียวหรือ ๒ ครัง้ก็ดี   เมื่อท้ิงอักขระหรือบทเสียก็ดี  เมื่อ 
วาผิดก็ดี   พึงทราบวา  ทิ้งอนุสาวนาเสียแท. 
           ก็วินิจฉัยในคําวา  ทุรุตฺต   กโรติ  นี้   พึงทราบดังนี้ :- 
           อันภิกษุใด  วาอักขระอ่ืนในเม่ือตนควรวาอักขระอ่ืน  ภิกษุนี้  ชื่อวา 
วาผิด.   เพราะเหตุนั้น    ภิกษุผูจะสวดกรรมวาจาพึงสนใจใหดี  ซึ่งประเภทแหง 
พยัญชนะ  ทีท่านกลาวไววา   ความแตกฉานดวยปญญาเครื่องรูพยัญชนะ  ๑๐ 
อยาง  คือ  สิถิล  ธนิต   ทฆีะ  รัสสะ  ครุ  ลหุ  นิคหิต สัมพันธ  ววัตถิตะ 
วิมุตต. 
           ก็ในประเภทแหงพยัญชนะ ๑๐ ตัวน้ี  พยญัชนะท่ี ๑   และที่ ๓   ใน 
วรรคทั้ง ๕   ชื่อวาสิถิล    (เสียงเพลา).   พยัญชนะท่ี ๒ และที่ ๔   ในวรรค 
เหลาน้ันแล   ชื่อวาธนิต   (เสียงแข็ง) 
           สระทีจ่ะพึงวาโดยระยะยาว   ไดแก   สระ   อา   เปนตน    ชื่อวาทีฆะ. 
           สระทีจ่ะพึงวาโดยระยะส้ันกึ่งระยะยาวน้ัน   ไดแกสระ   อะ   เปนตน 
ชื่อวารัสสะ.                                                
           ทีฆะน่ันเองชื่อวาครุ  อีกอยางหนึ่ง  สระที่สั้นกลาวไวมีพยัญชนะสะกด 
ขางหลังอยางนี้วา    อายสฺมโต   พุทฺธรกฺขิตตฺเถรสฺส  ยสฺส  นกขฺมติ 
จัดเปนครุ.  รสัสะน่ันเอง  ชื่อวาลหุ  อีกอยางหน่ึง  สระที่กลาวไมใหมีพยัญชนะ  
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สะกดขางหลังอยางนี้วา  อายสฺมโต  พุทฺธรกฺขิตเถรสฺส  ยสฺส  น ขมติ    
ก็จัดเปนลหุ. 
           อักขระที่วาหุบปากกดกรณไวไมปลอย  ทําเสียงใหข้ึนจมูกชื่อวา 
นิคหิต. 
           บททีว่าเชื่อมกับบทอื่น  เชน  ตุณฺหสฺส  หรอืวา  ตุณฺหิสฺส  ชื่อวา 
สัมพันธ. 
           บททีแ่ยกวา  ไมเชื่อมกับบทอ่ืน เชน  ตุณฺห ิ อสฺส  ชื่อวาววัตถิตะ. 
           อักขระที่วาเปดปาก  ไมทําเสียงใหข้ึนจมูก  ปลอยเสียง  ไมกดกรณไว 
ชื่อวาวิมุตต. 
           ในพยญัชนะประเภทมีสิถิลเปนตนนั้น  บทท่ีจะพึงวา  สุณาตุ  เม 
ภนฺเต  วา ต  เปน  ถ  เสีย  สุณาถุ  เม  ชื่อวาทําสิถิลใหเปนธนิต 
และบทอันจะพึงวา  ปตฺตกลฺล  เอสา  ตฺติ  วา  ต  เปน  ถ  เสีย  วา 
ปตฺถกลฺล  เอสา  ตฺถิ  เปนตน  ก็เหมือนกัน. 
           บทอันจะพึงวา  ภนฺเต  สงฺโฆ  วา  ภ  เปน  พ  วา  ฆ  เปน 
ค  เสียวา  พนฺเต  สงฺโค  ชื่อวาทําธนิตใหเปนสิถิล. 
           สวนบทอันจะพึงเปดปากวา  สุณาตุ  เม  วาหุบปากใหเสียงข้ึนจมูก 
เปน  สุณนฺตุ   เม  ก็ด ี บทอันจะพึงเปดปากวา  เอสา  ตฺติ  วาหุบปาก 
ใหเสียงข้ึนจมูกเปน  เอส  ตฺติ  ก็ดี ชือ่วา  วาวิมุตตใหเปนนิคหิต. 
           คําอันจะพึงหุบปากใหเสียงข้ึนจมูกวา  ปตฺตกลฺล  วาเปดปากไมทํา 
ใหเสียงข้ึนจมูกวา  ปตฺตกลฺลา  ชื่อวา  วินิคหิตใหเปนวิมุตต.          
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           พยัญชนะ  ๔  เหลาน้ี  คือ   เมือ่ควรวาใหเปนสิถิล  วาเปนธนิต   เมือ่   
ควรวาใหเปนธนิต  วาเปนสิถิล   เมื่อควรวาใหเปนเปนวิมุตต   วาเปนนิคหิต 
เมื่อควรวาใหเปนนิคหิต     วาเปนวิมุตต     ยอมทํากรรมใหเสีย     ในภายใน 
กรรมวาจา   ดวยประการฉะน้ี.   จริงอยู    ภิกษุผูสวดอยางนั้น   วาอักขระอ่ืน 
ในเมื่ออักขระอ่ืนอันตนควรวาทานกลาววา  วาผิด. 
           อันภิกษุผูสวดกรรมวาจา    ควรวาอักขระนั้น ๆ แล    ใหถูกตองตาม 
ฐานอยางนี้   คือ  ใน พยญัชนะ ๖ นอกน้ี   มีทีฆะและรัสสะเปนตนวาทีฆะใหคง 
ในที่แหงทีฆะ    วารัสสะใหคงในท่ีแหงรัสสะ    อยาใหประเพณีอันมาแลวโดย 
ลําดับสูญเสีย   ทํากรรมวาจา.                                                          
           แตถาภิกษุผูสวดกรรมวาจาไมวาอยางนั้น  เม่ือควรจะวาใหเปนทีฆะวา 
เปนรัสสะเสีย  หรือเมื่อควรจะวาใหเปนรัสสะ  วาเปนทีฆะเสียก็ดี  เมื่อควรจะวา 
ใหเปนครุ     วาเปนลหุเสีย    หรือเมื่อควรจะวาใหเปนลหุ  วาเปนครุเสียก็ดี 
อน่ึง   เมื่อควรจะวาใหเชื่อมกัน   วาแยกกันเสีย   หรือเมื่อควรจะวาใหแยกกัน 
วาเชื่อมกันเสียก็ดี.   แมเมื่อวาอยางนี้   กรรมวาจาก็ไมเสีย.   จริงอยู  พยัญชนะ 
๖ นี้   ไมยังกรรมใหเสีย. 
           ก็คําใด   ที่พระสุตตันติกเถระทั้งหลายกลาววา  ท  กลายเปน  ต   ได 
ต  กลายเปน ท  ได  จ  กลายเปน  ช  ได  ช  กลายเปน   จ  ได  ย 
กลายเปน  ก  ได  ก   กลายเปน  ย  ได   เพราะฉะนั้น   เมื่อควรจะวา  ท 
เปนตน  วาเปน  ต  เปนตน เสีย   ก็ไมผิด.   คําน้ันถึงกรรมวาจาแลวยอมไม 
ควร.  เพราะเหตุนั้น  พระวินัยธร  ไมพึงวา  ท   เปน   ต   ฯ ลฯ  ไมพึงวา     
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ก   เปน   ย   พึงสวดกรรมวาจา   ชําระภาษาตามควรแกบาลี  หลีกโทษ   ทีก่ลาว 
แลว  แหงภาษาคือพยัญชนะท้ัง ๑๐  อยางเสีย.  จริงอยู  เมื่อวาโดยประการนอกน้ี  
แลว  ชื่อวาท้ิงสาวนาเสีย. 
           สองบทวา  อกาเล  วา  สาเวติ   มีความวา   งดญัตติไว   ทําอนุ- 
สาวนากรรมเสียกอน  ในสมัยมิใชกาล   คือ   มใิชโอกาสแหงสาวนาแลว    ต้ัง 
ญัตติตอภายหลัง 
           กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนา  ดวยอาการ ๕ นี้   ดวยประการฉะน้ี.  
 
                                    [กรรมวบิัติโดยสีมา]                      
           อน่ึง  พึงทราบวินิจฉัยในวิบัติโดยสีมา  ดังตอไปนี้ :- 
           สีมาใด  ไมจุภิกษุได  ๒๑  รูป  สีมาน้ัน  จัดวาสีมาเล็กเกินไป. 
           แตในกุรุนทีวา   ภิกษุ ๒๑ รูป    ไมอาจเพ่ือนั่งในสีมาใด  สีมานั้น 
จัดวาเล็กเกินไป.  เพราะเหตุนั้น  สีมาเห็นปานน้ีอันสงฆสมมติแลวก็ตาม  เปน 
อันไมไดสมมติ   ยอมตองเปนเชนกับคามเขต.   กรรมที่ทําในสีมาน้ัน   ยอมเสีย. 
แมในสีมาท่ีเหลือท้ังหลายก็นัยนี้. 
           ก็นัยสีมาเหลาน้ี     สีมาใด     เปนแดนอันสงฆสมมติเกิด  ๓  โยชนแม 
เพียงปลายเสนผมเดียว  สีมานั้น  จัดวาใหญเกินไป. 
           สีมามีนิมิตไมตอกัน    เรียกวา  สีมามีนิมิตขาด. 
ภิกษุทักนิมิตในทิศตะวันออกแลว   ทกัในทิศใต   ทิศตะวันตก   และทิศเหนือ 
วนไปโดยลําดับกัน  แลวทักซ้ํานิมิตท่ีเคยทักแลว  ในทิศตะวันออกอีก  แลว 
จึงหยุด   จึงจะควร.   สีมายอมเปนแดนมีนิมิตไมขาดอยางนี้.  กถ็าวา  ทักมา  
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ตามลําดับแลว    ทักนิมิตในทิศเหนือแลว    หยุดเสียแคทิศเหมือนน่ันเอง,   สีมา   
ยอมมีนิมิตขาด.                                                                       
            สีมาใด   ที่สงฆสมมติ   จัดเอาตนไมมีเปลือกแข็งก็ดี  ตอไมก็ดี  กองดิน 
กองทรายอยางใดอยางหน่ึงก็ดี    ซึ่งไมควรเปนนิมิต     ใหเปนนิมิตอันหน่ึงใน 
ระหวาง  สีมาน้ันจัดเปนสีมามีนิมิตขาดอีกชนิดหน่ึง. 
           สีมาใดท่ีสงฆสมมติ    กะเอาเงาภูเขาเปนตนเงาอยางใดอยางหน่ึง    ให 
เปนนิมิต  สีมานั้น  ชื่อวามีฉายาเปนนิมิต.               
           สีมาใด  ที่สงฆสมมติ  ไมทักนมิิตโดยประการทั้งปวง,  สีมาน้ัน  ชื่อวา 
หานิมิตมิได. 
           ภิกษุทักนิมิตแลว  ยืนอยูภายนอกนิมิตสมมติสีมา ชื่อวายืนอยูนอกสีมา 
สมมติสีมา.                                                                   
           ภิกษุสมมติสีมาในนานนํ้ามีแมนาเปนตนเหลาน้ี     ชื่อวาสมมติสีมาใ น 
แมน้ํา   ในทะเล   ในสระเกิดเอง.   สีมานั้น   แมสงฆสมมติแลวอยางนั้น   ยอม 
ไมเปนอันสมมติเลย  เพราะพระบาลีวา  ภิกษุทั้งหลาย  แมน้ําท้ังปวง  ไมใชสีมา 
ทะเลท้ังปวง   ไมใชสีมา,   สระเกิดเองท้ังปวง   ไมใชสีมา.                       
           หลายบทวา   สีมาย  สมี  สมฺภนิฺทติ  มีความวา  คาบเกี่ยวสีมา 
ของผูอ่ืนดวยสีมาของตน.       
           บทวา   อชฺโฌตฺถรติ   ไดแก   สมมติทับสีมาของผูอ่ืน    ดวยสีมา 
ของตน.                                                                                  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 995 

           ในการสมมติสีมาน้ัน  ความคาบเก่ียวกันและความทับกันจะมีไดดวย     
ลักษณะอยางใด,  ลักษณะท้ังปวงน้ัน  ขาพเจาไดกลาวเสร็จแลวในอุโบสถ 
ขันธกะ. 
           สีมาท้ัง  ๑๑  อยางนี้  ไมจัดเปนสีมา  เปนเทากับคามเขตเทาน้ัน.  กรรม 
ที่สงฆนั่งทําในสีมาเหลานั้น  ยอมเสีย  ดวยประการฉะน้ี.  เพราะเหตุนั้น  ทาน 
จึงกลาววา  กรรมยอมวิบัติโดยสีมา   ดวยอาการ ๑๑ เหลาน้ี. 
 
                                      [กรรมวบิัติโดยปริสะ] 
           อน่ึง  พึงทราบวินิจฉัยในวิบัติแหงกรรมโดยปริสะ  ดังตอไปนี้ :- 
           ไมมีคํานอยหน่ึงที่จัดวาไมต้ืน. 
           ลักษณะของภิกษุผูเขากรรมและภิกษุผูควรแกฉันทะ     ในกรรมวิบติั 
โดยปริสะน้ัน ที่ขาพเจาควรกลาวก็มีบาง แตทานไดกลาวไวขางหนาแลวแล 
โดยนัยเปนตนวา  จตฺตาโร  ภกิฺข ู ปกตตฺตา  กมฺมปฺปตฺตา  ดังนี้. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา ปกตตฺตา  กมฺมปฺปตฺตา มีความวา 
ในกรรมท่ีสงฆจตุวรรคพึงทํา  ภิกษุ ๔  รูปผูมีตนเปนปกติ  คือ  ผูอันสงฆมิได 
ยกวัตร   อันสงฆมิไดลงโทษ   ผูมีศีลบริสุทธิ์   ภิกษุ  ๔  รูป  ผูเขากรรม  คือ 
ผูควร   ผูสมควร   ไดแกเปนเจาของแหงกรรม.    กรรมนั้น    เวนพวกเธอเสีย 
ยอมทําไมได.  ฉันทะก็ดี  ปาริสุทธิก็ดี   ของพวกเธอยังไมมา.  ฝายภิกษุที่เหลือ 
ถาแมมีประมาณพันรูป.     ถาวาเปนสมานสังวาสก     ยอมเปนผูควรแกฉันทะ 
ทั้งหมดทีเดียว.   พวกเธอมอบฉันทะและปาริสุทธิแลว   จะมาหรือไมมาก็ตาม. 
สวนกรรมคงต้ังอยู.  
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           แตสงฆทํากรรมมีปริวาสเปนตน   แกภิกษุใด,   ภิกษุนั้นมิใชผูเขากรรม   
ทั้งมิใชผูควรแกฉันทะ.  อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุนั้นอันทานเรียกวา  กัมมารหบุคคล 
ก็เพราะเหตุที่สงฆจัดบุคคลน้ันใหเปนวัตถุกระทํากรรม.  
           แมในกรรมท่ีเหลืด   ก็นัยนี้แล. 
           ทานกลาวนัยเปนตนวา   จตตาริ  กมฺมาน ิ ไวอีก  กเ็พ่ือแสดขอท่ี 
อภัพบุคคลมีบัณเฑาะกเปนตน   ไมจัดเปนวัตถุ.                                  
           คําท่ีเหลือ  ในนยันี้   ต้ืนทั้งน้ัน. 
 
                                  [วาดวยอปโลกนกรรม] 
           บัดนี้      เพ่ือแสดงประเภทแหงกรรมเหลาน้ัน     ทานจึงกลาววา 
อปโลกนกมฺม  กติ  านนิ   คจฺฉติ  เปนอาทิ. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน    ในบททีว่า    อปโลกนกรรม    ยอมถึงฐานะ ๕ 
เหลาไหน ?  ฐาน ะ  ๕  เหลาน้ี   คือ   โอสารณา    นิสสารณา   ภัณฑุกรรม 
พรหมทัณฑ  ทั้งกรรมลักษณะเปนคํารบ  ๕  นี ้ คําท่ีวา  โอสารณา  นิสสารณา 
นั้น   ทานกลาวแลว   เพ่ือเปนบทที่ไพเราะ.   แตนิสสารณามีกอน   โอสารณา 
มีภายหลัง. 
 
                                    [นิสสารณาและโอสารณา] 
           ใน ๒ อยางนั้น   ทณัฑกรรมนาสนาที่สงฆทําแกกัณฏกสามเณร   พึง 
ทราบวาเปนนิสสารณา.    เพราะเหตุนั้น    ในบัดนี้    แมถาสามเณรกลาวโทษ 
พระพุทธ  พระธรรม  หรอืพระสงฆ,   แสดงส่ิงท่ีไมควรวาควร,   เปนผูมีความ 
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เห็นผิด    ประกอบดวยอันตคาหิกทิฏฐิ;    สามเณรนั้น      อันภิกษุทั้งหลายพึง   
หามปราม  ใหสละความยึดถือน้ันเสีย  เพียงครั้งท่ี  ๓,  หากเธอไมยอมสละ 
พึงใหประชุมสงฆกลาววา  จงสละเสีย, หากเธอไมยอมสละ  ภิกษุผูฉลาดพึงทํา 
อปโลกนกรรมลงโทษเธอ. 
           ก็แลกรรมอันภิกษุนั้นพึงทําอยางนี้วา    ทานผูเจริญ    ขาพเจาขอถาม 
สงฆวา   สามเณรชื่อน้ี  ๆ  มีความเห็นผิด  มักกลาวโทษพระพุทธ   พระธรรม 
พระสงฆ,     สามเณรเหลาอ่ืนยอมไดการนอนรวมกับภิกษุทั้งหลาย  ๒-๓  คืน 
อันใด  การลงโทษเธอ  เพ่ือไมไดการนอนรวมน้ัน  ชอบใจสงฆหรือ ?  ทาน 
ผูเจริญ  ขาพเจาขอถามสงฆเปนครั้งท่ี  ๒ ฯลฯ  ทานผูเจริญ  ขาพเจาขอถามสงฆ 
เปนครั้งท่ี  ๓  วา  สามเณรชื่อน้ี ๆ  มีความเห็นผิด ฯลฯ  การลงโทษเธอ  เพ่ือ 
ไมไดการนอนรวมน้ัน    ชอบใจสงฆหรือ  ?   การลงโทษนั้น   ชอบใจสงฆ; 
เจาคนเสีย   เจาจงไปเสีย    เจาจงฉิบหายเสีย. 
           โดยสมัยอ่ืน   สามเณรน้ันขอโทษวา   ทานผูเจริญ   ขาพเจาไดกระทํา 
อยางนั้น  เพราะความเปนผูเขลา  เพราะไมรู  เพราะเปนผูไมพิจารณา,   ขาพเจา 
นั้นขอขมาสงฆ    ดังน้ี      พึงใหเธอขอเพียงครั้งท่ี  ๓  แลว     ถอนโทษดวย 
อปโลกนกรรมนั่นแล. 
           ก็แลสามเณรน้ัน  อันภิกษุทั้งหลายพึงถอนโทษอยางนี้ :- 
           ภิกษุผูฉลาด  พึงสวดประกาศ  โดยอนุมัติของสงฆในทามกลางสงฆวา 
ทานผูเจริญ  ขาพเจาถามสงฆวา  สามเณรชื่อน้ี ๆ  มีความเห็นผิด  มักกลาวโทษ 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  อันสงฆลงโทษแลว  เพ่ือไมไดการนอนรวม 
กับภิกษุทั้งหลาย  ๒-๓  คืน  ซึ่งสามเณรเหลาอ่ืนได,  บัดนี้  สามเณรน้ีนั้น  
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เสง่ียมแลว  เวนไดแลว  ประพฤติเจียมตัว  หันเขาหาลัชชีธรรมแลว  ต้ังมั่น   
ในหิริโอตตัปปะแลว  ไดทําทัณฑกรรมแลว   สารภาพโทษอยู;    การใหความ 
พรอมเพรียงดวยกายสมโภคเหมือนในกาลกอน     แกสามเณรน้ี    ชอบใจ  สงฆ 
หรือ  ?  พึงสวดอยางนี้  ๓ ครั้ง.  อปโลกนกรรมยอมถึงโอสารณาและนิสสารณา   
ดวยประการฉะน้ี.                                       
           ภัณฑุกรรม  ขาพเจาไดกลาวเสร็จแลว    ในมหาขันธกวัณณนา. 
 
                                        [พรหมทัณฑ]  
           พรหมทัณฑ  อันพระอานนทเถระไดกลาวไวแลว  ในปญจสติกขันธกะ. 
ก็แลพรหมทณัฑนั้น  อันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ  เพราะพระฉันนะ 
รูปเดียวหามิได.   ภิกษุแมอ่ืนใด   เปนผูมีปากราย  เสียดสี  ดา  ขมภิกษุทั้งหลาย 
ดวยถอยคําหยาบคายอยู.   สงฆพึงลงพรหมทัณฑแกภิกษุแมนั้น. 
           ก็แลพรหมทัณฑนั้น  พึงลงอยางนี้ :- 
           ภิกษุผูฉลาด  พึงสวดประกาศโดยอนุมัติของสงฆ  ในทามกลางสงฆวา 
ทานผูเจริญ  ภิกษุชื่อน้ี  มปีากราย  เสียดสีภิกษุทั้งหลาย  ดวยถอยคําท่ีหยาบคาย 
อยู,  ภิกษุนั้น  พึงกลาวคําท่ีคนปรารถนาจะกลาว,  ภิกษุชื่อน้ี  อันภิกษุทั้งหลาย 
ไมพึงวากลาว  ไมพึงตักเตือน   ไมพึงพร่ําสอน, ทานผูเจริญ  ขาพเจาถาม   
สงฆวา  การลงพรหมทัณฑแกภิกษุชื่อน้ี  ของใจสงฆหรือ ?  ขาพเจาถาม 
เปนครั้งท่ี  ๒ ฯ ล ฯ    ขาพเจาถามเปนครั้งท่ี  ๓ วา   การลงพรหมทัณฑแกภิกษุ 
ชื่อน้ี  ชอบใจสงฆหรือ  ?  ทานผูเจริญ.  
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           พรหมทัณฑอันสงฆพึงระงับแกภิกษุนั้น  ผูประพฤติชอบแลว  ขอโทษ   
อยูโดยสมัยอ่ืน.  ก็แลสงฆพึงระงับอยางนี้ :-  
           ภิกษุผูฉลาด  พึงสวดประกาศในทามกลางสงฆวา  ทานผูเจริญ  ภิกษุ 
สงฆไดลงพรหมทัณฑ  แกภิกษุโนน,  ภิกษุนั้น  เสง่ียมแลว   ประพฤติเจียมตัว 
หันเขาหาลัชชีธรรมแลว   ต้ังม่ันในหิริโอตตัปปะแลว   พิจารณาแลว  ต้ังอยูใน 
สังวรตอไป,  ทานผูเจริญ   ขาพเจาถามสงฆวา   การระงับพรหมทัณฑแกภิกษุ 
นั้น  ชอบใจสงฆหรือ ?.  พึงกลาวอยางนี้  เพียงครั้งท่ี  ๓  ระงับพรหมทัณฑเสีย  
ดวยอปโลกนกรรมแล. 
 
                                       [กรรมลักษณะ] 
           สองบทวา   กมมฺลกฺขณฺเว  ปฺจม  มีความวา  ในเรื่องเหลาน้ี 
ที่วา   ก็โดยสมัยนั้นแล    ภิกษุฉัพพัคคีย    เอานํ้าโคลนรด    ภิกษุณีทั้งหลาย 
ดวยหมายวา  แมไฉนภิกษุณีทั้งหลายพึงรักใครในพวกเรา  เปดกายอวดภิกษุณี- 
ทั้งหลาย,   ถลกขาอวดภิกษุณีทั้งหลาย,    เปดองคชาตแสดงแกภิกษุณีทั้งหลาย 
พูดเกี้ยวภิกษุณีทั้งหลาย  ชักสื่อกับภิกษุณีทั้งหลายดวยหมายวา  แมไฉน  ภิกษุณี 
ทั้งหลายพึงรักใครในพวกเรา   ดังน้ี    พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติทุกกฏแก 
ภิกษุเหลาน้ัน  แลวทรงอนุญาตอวันทิยกรรมอันใด  ไวในภิกขุนีขันธกะอยางนี้วา 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเพ่ือลงทัณฑกรรมแกภิกษุนั้น,  ครั้งน้ันแล   ภิกษุ 
ทั้งหลายไดมีความรําพึงเชนนี้วา  ทัณฑกรรม  อันเราจะพึงทําอยางไรหนอ  ? 
จึงกราบทูลเนื้อความน้ัน  แดพระผูมีพระภาคเจา,  พระองคจึงตรัสวา  ภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุนั้นอันภิกษุณีสงฆ    พึงทําใหเปนผูอันตนไมควรไหว   ดังน้ี. 
อวันทิยกรรมนั้น    ยอมเปนกรรมลักษณะแท    ยอมเปนฐานะท่ีครบ  ๕  แหง 
อปโลกนกรรมนี้.  
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           จริงอยู  อวันทิยกรรมนั้น   เปนลักษณะคือกรรมแหงอปโลกนกรรม   
นั้น  หาหลายเปนอยางอ่ืนมีโอสารณาเปนตนไม.  เพราะฉะนั้น  ทานจึงเรียกวา 
กรรมลักษณะ.    การทําอวินทิยกรรมนั้น    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวใน 
ภิกขุนีขันธกะน้ันแลวแล.  
           อีกประการหน่ึง     เพ่ือแสดงอวันทิยกรรมนั้นกับทั้งกิริยาที่ระงับโดย 
พิสดาร   ขาพเจาจะกลาวไวในกัมมวัคคแมนี้ :- 
           ภิกษุณีผูขลาด  พึงสวดประกาศโดยอนุมัติของภิกษุณีสงฆ   ซึ่งประชุม 
กันในสํานักภิกษุณีวา  แมเจา  ขาพเจาถามภิกษุณีสงฆวา  พระผูเปนเจาชื่อโนน 
แสดงอาการไมนาเลื่อมใสแกภิกษุณีทั้งหลาย,  การทําพระผูเปนเจาน้ัน  ใหเปน 
ผูอันภิกษุณีทั้งหลายไมพึงไหว    ชอบใจสงฆหรือ  ?       ขาพเจาถามภิกษุณีสงฆ 
เปนครั้งท่ี ๒ ฯลฯ    เปนครั้งท่ี  ๓  วา   แมเจา   พระผูเปนเจาชื่อโนน     แสดง 
อาการไมนาเลื่อมใส   แกภิกษุณีทั้งหลาย,   การทําพระผูเปนเจาน้ัน   ใหเปนผู 
อันภิกษุณีทั้งหลายไมพึงไหว  ชอบใจสงฆหรือ  ?  อวันทิยกรรมอันภิกษุณีสงฆ 
พึงสวดประกาศ ๓ ครั้ง   ทําดวยอปโลกนกรรมอยางนี้. 
           จําเดิมแตนั้น  ภิกษุนั้น  อันภิกษุณีทั้งหลายไมพึงไหว.   ถาวาภิกษุนั้น  
อันภิกษุณีทั้งหลายไมไหวอยู     กลับเกิดหิริและโอตตัปปะข้ึนแลว     ประพฤติ 
ชอบไซร,   ภิกษุณีทั้งหลายอันเธอพึงขอโทษ.  เมื่อจะขอโทษ  ไมพึงไปสูสํานัก 
ภิกษุณี  พึงเขาหาสงฆหรือคณะหรือภิกษุรูปหน่ึง ในวิหารน่ันเอง  นั่งกระโหยง 
ประคองอัญชล ี ขอโทษวา   ทานผูเจริญ   ขาพเจาพิจารณาแลว   จะต้ังอยูใน 
สังวรตอไป,  จักไมแสดงอาการไมนาเลื่อมใสอีก, ขอภิกษุณีสงฆ  จงอดโทษ 
แกขาพเจาเถิด.                                                                                         
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           สงฆหรือคณะนั้น   พึงสงภิกษุรูปหน่ึงไป   หรือภิกษุรปูหน่ึงนั้นพึงไป   
เองทีเดียว   แลวกลาวกะภิกษุณีทั้งหลายวา  ภิกษุนี้พิจารณาแลว  ต้ังอยูในสังวร 
ตอไป   ภิกษุณีสงฆ  อันภิกษุนี้สารภาพโทษแลว    ขอโทษแลว,    ขอภิกษุณี 
สงฆ   จงทําภิกษุนี้ใหเปนผูอันตนพึงไหวเถิด.   ภิกษุนั้น   อันภิกษุณีสงฆพึงทํา 
ใหเปนผูอันตนพึงไหว. 
           ก็แลเมื่อจะทํา  พึงทําอยางนี้ :- 
           ภิกษุณีผูฉลาด  พึงสวดประกาศ    โดยอนุมัติของภิกษุณีสงฆผูประชุม 
กันในสํานักภิกษุณีวา   แมเจา  ขาพเจาถามภิกษุณีสงฆวา  พระผูเปนเจาชื่อโนน 
แสดงอาการไมนาเลื่อมใสแกภิกษุณีทั้งหลาย;     พระผูเปนเจาน้ัน    อันภิกษุณี 
สงฆทําใหเปนผูอันตนไมพึงไหวแลว   หันเขาหาลัชชีธรรม   พิจารณาแลว  ต้ัง 
อยูในสังวรตอไป  สารภาพโทษแลว    ขอโทษภิกษุณีสงฆอยู,     การทําพระผู 
เปนเจาน้ัน  ใหเปนผูอันภิกษุณีทั้งหลายพึงไหว  ชอบใจสงฆหรือ ?  พึงกลาว 
๓ ครั้ง.   ภิกษุนั้น  อันภิกษุณีสงฆพึงทําใหเปนผูอันตนพึงไหวดวยอปโลกน- 
กรรมน่ันแล   อยางนี้.          
         
                                  [กรรมลักษณวินจิฉัย] 
           ก็ในกมัมวัคคนี้  มีวินิจฉัยกรรมลักษณะแมที่พนจากบาลี  พึงทราบ 
ดังตอไปนี้ :- 
           จริงอยู  ข้ึนชื่อวา  กรรมลักษณะ  ทรงบัญญติัมีภิกษุณีสงฆเปนมูล 
แตยอมไดแกภิกษุสงฆดวยแท.  
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           ก็ภิกษุสงฆทําอปโลกนกรรมใด   ในโรงสลาก    โรงยาคู      โรงภัตต   
และโรงอุโบสถ,  อปโลกนกรรมแมนัน้  เปนกรรมลักษณะแท. 
           อันการที่ภิกษุผูฉลาด   ใหประชุมสงฆแลว     สวดประกาศเพียงครั้งที่ 
๓ ทําอปโลกนกรรม   ใหจีวรแกภิกษุทั้งหลาย   ผูมีจีวรถูกโจรชิง   ผูมีจีวรเกา 
และผูมีจีวรหาย    ยอมควร.   แตของเล็กนอยมีเข็มเปนตน     มปีระเภทซ่ึงกลาว 
แลวในเสนาสนขันธกวัณณนา  อันภิกษุผูแจกของเล็กนอย  แมไมตองอปโลกน 
ก็ใหแกภิกษุผูทําจีวรได.  ภิกษุผูแจกของเล็กนอยน้ันเทาน้ัน    เปนใหญในการ 
ใหของเล็กนอยเหลาน้ัน.  เมื่อจะใหของที่เกินกวานั้น  ตองอปโลกนให.  เพราะ 
วาสงฆเปนเจาของในการใหของท่ีเกินกวาน้ัน.                    
           แมคิลานเภสัช ซึ่งมีประการดังกลาวแลวในเสนาสนขันธกวัณณนานั้น 
อันภิกษุผูแจกของเล็กนอย     พึงใหเองก็ได.     พึงอปโลกนใหแกภิกษุผูตอง 
การมาก. 
           ก็แตวา   ภิกษุใด  ไมมีกําลังก็ดี   เปนงอยก็ดี    ขาดทางภิกษาจารก็ดี 
อาพาธหนักก็ดี,   สําหรับภิกษุนั้น   เม่ือจะใหขาวสารหนึ่งทะนาน  หรือกึง่ทะนาน 
ทุก ๆ วัน  หรือจะใหขาวสาร  ๕  ทะนานหรือ ๑๐  ทะนานเฉพาะวันเดียว  จาก 
กัลปนาสงฆที่เกิดในที่นั้น  ในอาวาสใหญทั้งหลาย  ตองทําอปโลกนกรรมให. 
เพ่ือจะปลดกังวลคือหนี้แกภิกษุผูมีศีลเปนที่รักก็ดี   จะใหเสนาสนะที่ไมตองยาย 
แกภิกษุผูเปนพหูสูตชวยภาระของสงฆก็ดี  จะใหเบี้ยเลี้ยงแกอารามิกชนมีกัปปย- 
การกเปนตน   ผูทํากิจของสงฆก็ดี  จากกัลปนาสงฆที่เกิดในอาวาสน้ัน   ควรให 
ดวยอปโลกนกรรมเทานั้น.  
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           จะใหบํารุงอาวาสของสงฆ    จากกัลปนาสงฆที่เกิดข้ึนในอาวาสน้ันซึ่ง   
ทายกถวาย    ดวยอํานาจจตุปจจัย    ก็ควร.    แตเพ่ือตัดคําติเตียนวา    ภิกษุนี ้
ยอมจัดการ  ดวยถือคนเปนใหญ  จึงควรถามสงฆที่ในโรงสลากเปนตน   หรือ 
ในที่ประชุมอ่ืนเสียกอน   จึงใหบํารุง.  
           อาวาสอันภิกษุผูฉลาดพึงอปโลกนแลวใหบํารุง   แมจากกัลปนาสงฆที่ 
เกิดข้ึนในอาวาสน้ันที่ทายกเจาะจงถวาย     เพ่ือประโยชนแกจีวรและบิณฑบาต. 
แมจะไมอปโลกน ก็ควร.  แตเพ่ือตัดคําติเตียนซึ่งเกิดข้ึนอยางนี้วา  ภิกษุนี้ 
กลาจริงนะ   ใหบํารุงอาวาสจากกัลปนาสงฆที่เขาให   เพ่ือประโยชนแกจีวรและ 
บิณฑบาต จึงควรทําอปโลกนกรรมกอน  แลวจึงใหบํารุง. 
           เมื่อทําฉัตรหรือเวทีที่เจดีย   หรือเรือนโพธิ   หรือหอฉันซึ่งยังไมได 
ทําก็ดี  จะปฏิสังขรณสิ่งที่ทรุดโทรมก็ดี  จะทําการกอดวยปูนก็ดี  ชักชวนพวก 
ชาวบานชวยทํา   ก็ควร.   ถาไมมีผูทํา,    พึงใหทําจากรายไดที่ฝากไวเพ่ือเจดีย.  
แมเม่ือรายไดที่ฝากไวไมมี   ก็พึงทําอปโลกนกรรมแลวใหจัดทํา    จากกัลปนา- 
สงฆที่เกิดข้ึนในอาวาสน้ัน  จะอปโลกนแลวกระทํากิจของเจดียแมดวยทรัพย 
ของสงฆก็ควร.     แมอปโลกนแลวทํากิจของสงฆดวยทรัพยของเจดียหาควรไม.  
แตจะถือเอาเปนของยืมแลวใชคืนใหอยางเดิม  ควรอยู. 
           แตการท่ีภิกษุทั้งหลายผูทําสุธากรรมเปนตนที่เจดีย  เมื่อไมไดอาหาร 
พอยังอัตภาพใหเปนไป  จากภิกขาจารหรือจากสงฆ  จะจายอาหารพอยังอัตภาพ 
ใหเปนไป  จากทรัพยของเจดียมาฉัน  กระทําวัตร  (ทดแทน)  กค็วร. 
           จะทําสังฆภัตรดวยปลาและเนื้อเปนตน ดวยอางวา เราทําวัตร  หา 
ควรไม.                            
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           ตนไมมีผลเหลาใด แมที่ปลูกไวในวัด   เปนของท่ีสงฆหวงหาม ยอม   
ไดการบํารุง.    ภิกษุทั้งหลายยอมตีระฆังแลวแบงกันฉัน     ซึ่งผลท้ังหลายแหง 
ตนไมเหลาใด,  ในตนไมเหลาน้ัน   ไมควรทําอปโลกนกรรม  
           สวนตนไมมีผลเหลาใด   อันสงฆไมหวงหาม,     ในตนไมเหลาน้ันแล 
ควรทําอปโลกกรรม.   ก็อปโลกนกรรมนั้น    ควรทําแมในโรงสลาก   โรงยาคู 
โรงภัตร  และท่ีประชุมอ่ืน.  อน่ึง ในโรงอุโบสถกค็วรทําแท.  เพราะ  ฉันทะ 
และปาริสุทธิของภิกษุทั้งหลาย   แมผูมิไดมาในโรงอุโบสถน้ัน  อันภิกษุรปูหน่ึง 
ยอมนํามา.  เพราะเหตุนั้น  อปโลกนกรรมนั้น ยอมเปนกรรมท่ีชําระใหหมด 
จดดี. 
           ก็แลเมื่อจะทํา   พึงทําอยางนี้ :- 
           ภิกษุผูฉลาด   พึงสวดประกาศโดยอนุมัติของภิกษุสงฆวา  ทานผูเจริญ 
ขาพเจาถามสงฆวา   สิ่งใดเปนของสงฆ  มีราก   เปลือก  ใบ   หนอ   ดอก  และ 
ผล  ซึ่งควรขบฉันไดเปนตน  มีอยู  ภายในสีมาในวัดนี้,  การท่ีภิกษุทั้งหลาย 
ที่มาแลว  ๆ    บรโิภคสิ่งท้ังปวงนั้นตามสบาย  ชอบใจสงฆหรือ  ?  พึงถาม  ๓ 
ครั้ง.   อปโลกนกรรมนั้น     อันภิกษุ ๔ -๕  รูปทําแลว   ก็เปนอันใชไดแท.     
           ภิกษุ  ๒-๓    รูปอยูในวัดแมใด,  อปโลกนกรรมแมที่ภิกษุเหลาน้ันนั่ง    
ทําแลวในวัดนั้น  ยอมเปนเชนกับอปโลกนกรรมที่สงฆทําแลวแท.  อนึ่ง  ใน 
วัดใด    มีภิกษุรูปเดียว,    กติกวัตรแมที่ภิกษุนั้น  ผูนั่งกระทําบุพกรณและ 
บุพกิจกระทําแลวในวันอุโบสถ     ยอมเปนเชนกับอปโลกนกรรมที่สงฆกระทํา 
แลวเหมือนกัน.                                                                                    
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           ก็แลกติกวัตรนั้น    อันภิกษุผูจะทํา    แมทําตามคราวแหงผลไมก็ควร.   
กําหนดทําอยางนี้วา  ๔  เดือน  ๖  เดือน  ๑ ป ก็ตาม, ไมกําหนดทําก็ตาม  ควร 
ทั้งน้ัน   
           ในคราวท่ีกําหนด  พึงบริโภคตามท่ีกําหนดไว  แลวทําใหม. ในคราว 
ที่ไมกําหนด    ควรเพียงกาลท่ีตนไมทั้งหลายยังทรงอยู.    ตนไมเหลาอ่ืนแมใด 
ที่เพาะแลว  ดวยพืชทั้งหลายแหงตนไมเหลาน้ัน,  กติกาน้ันแล  ใชสําหรับตน 
ไมเหลาน้ันดวย 
           ก็ถาวา   เปนตนไมที่เพาะปลูกในวัดอ่ืน,     สงฆในวัดซึ่งเปนผูที่ปลูก 
เทาน้ัน  เปนเจาของตนไมเหลาน้ัน. 
           ตนไมแมเหลาใด   อันใคร ๆ นําพืชมาจากท่ีอ่ืน   ปลูกลงทีหลังในวัด 
ดั้งเดิม,  สําหรับตนไมเหลาน้ัน ตองทํากติกาอยางอ่ืน.  เมื่อทํากติกาแลว  ตน 
ไมเหลาน้ัน  ยอมต้ังอยูในฐานเปนของบุคคล.  ควรบริโภคผลเปนตนตามสบาย. 
           ก็ถาวา  ภิกษุทั้งหลายในวัดดั้งเดิมนี้  ลอมโอกาสน้ัน  ๆ  ทําบริเวณไว 
แลวทํานุบํารุงอยู.  ภิกษุเหลาใด  ทํานบุํารุง,  ตนไมเหลาน้ัน  ต้ังอยูในฐาน  
เปนของบุคคลแหงภิกษุเหลาน้ัน.    ภิกษุเหลาอ่ืนยอมไมไดเพ่ือบริโภค.    แต 
ภิกษุผูทํานุบํารุงเหลาน้ัน  ตองใหสวนที่  ๑๐ แกสงฆ  แลวจึงบริโภค 
           แมภิกษุใด  เอากิ่งไมลอมรักษาไวกลางวัด  แมภิกษุนัน้  ก็นัยนี้แล. 
           ดวยความดีใจวา   พระเถระมาแลว   สามเณรท้ังหลายจึงนําผลไมนอย 
ใหญมาถวายภิกษุผูควรยกยอง  ซึ่งไปสูวัดเกาแก.  ถาวาในกาลครั้งเดิม  ภิกษุ 
ผูเปนพหูสูต  ทรงปริยัติธรรมท้ังสิ้น  อยูในวัดนั้น.  ภิกษุนั้นพึงบริโภค  โดย 
ไมตองมีความรังเกียจวา   ในวัดนี้จักมีกติกาท่ีทําไวยั่งยืนเปนแน.   ผลไมนอย  
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ใหญในวัด  ยอมควรแมแกภิกษุทั้งหลายผูถือบิณฑปาติกธุดงค  คือไมยังธุดงค   
ใหเสีย.       
           สามเณรท้ังหลายถวายผลไมนอยใหญเปนอันมาก     แกอาจารย   และ 
อุปชฌายของตน,   ภิกษุเหลาอ่ืน  เมื่อไมไดยอมโพนทะนา  การโพนทะนาน้ัน 
ก็เปนสักวาโพนทะนาเทานั้น. 
           แตถาเปนคราวที่ภิกษาฝดเคือง,    ชนทั้ง ๖๐  อาศัยขนุนตนเดียวเลี้ยง 
ชีวิต.   ในกาลเชนนั้น    ตองแบงกันกิน    เพ่ือประโยชนจะทําการสงเคราะหให 
ทั่วถึงกัน.  ทาํเชนนี้เปนการชอบ. 
           ก็แลววัตรตามกติกา     ยังไมระงับเพียงใด,     ผลไมที่ภิกษุเหลาน้ันฉัน 
แลว   เปนอันฉันแลวดวยดีแทเพียงนั้น.   ก็เม่ือไรเลา     วัตรตามกติกา   จึงจะ 
ระงับ  ?.  ในกาลใด  สงฆผูพรอมเพรียงประชุมกันสวดประกาศวา   ต้ังแตวัน 
นี้ไป  ภิกษุทัง้หลายจงแบงกันฉัน,   ในกาลน้ัน   วัตรตามกติกา    ยอมระงับ. 
อน่ึง ในวัดที่มีภิกษุรูปเดียวเมื่อคําประกาศ  แมอันภิกษุรูปเดียวประกาศ  กติกา 
เดิม   ยอมระงับเหมือนกัน. 
           ถาวา    เมื่อกติการะงับแลว    สามเณรท้ังหลายหาไดยังผลไมทั้งหลาย 
ใหหลนจากตนไม    หาไดเก็บผลไมจากพ้ืนดินถวายภิกษุทั้งหลายไม,    เที่ยว 
เหยียบย่ําผลไมหลนแลวเสียดวยเทา.     สงฆพึงเพ่ิมผลไมใหแกสามเณรเหลา 
นั้น  ต้ังแตเสี้ยวท่ี ๑๐   จนถึงกึ่งสวนแหงผลไม.   เพราะไดเพ่ิมสวน   พวกเธอ 
จักนํามาถวายแนแท. 
           ในคราวท่ีภิกษากลับหาไดงายอีก  เมื่อกัปปยการกท้ังหลาย  มาทําการ  
ลอมดวยกิ่งไมเปนตน      รักษาตนไมไว    ไมตองใหสวนเพ่ิมแกพวกสามเณร 
พึงแบงกันบริโภค.  
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           ชนทัง้หลาย   จากบานรอบวัดคิดวา  ในวัดมีผลไมนอยใหญ  จึงมาของ    
เพ่ือประโยชนแกคนไขหรือหญิงมีครรภวา   ขอทานจงใหมะพราว ๑  ผล,  จง 
ใหมะมวง ๑  ผล   จงใหขนุนสํามะลอ ๑ ผล;   ถามวา    ควรใหหรือไมควร  ? 
ตอบวา   ควรให.   เพราะวา   เมื่อภิกษุทั้งหลายไมให   พวกเขาจะพากันเสียใจ. 
แตเมื่อจะให   ตองใหประชุมสงฆ  สวดประกาศเพียงครั้งท่ี  ๓  ทําอปโลกนกรรม  
ใหหรือพึงทํากติกวัตรต้ังไว. 
           ก็แลกติกวัตรนั้น  อันสงฆพึงทําอยางนี้ :- 
           ภิกษุผูฉลาด  พึงสวดประกาศโดยอนุมัติของสงฆวา  ชนทั้งหลาย  จาก 
บานรอบวัดมาขอผลไมนอยใหญ    เพ่ือประโยชนแกคนไขเปนตน,    การท่ีไม 
หามชนเหลานั้น   ผูถือเอามะพราว  ๒ ผล  ตาล ๒ ผล  ขนุน ๒ ผล  มะมวง 
๕ ผล   กลวย ๕ ผล   และการที่ไมหามชนเหลาน้ัน   ผูถือเอาผลไมจากตนไม 
โนน   ชอบใจแกภิกษุสงฆ  ดังนี้  พึงสวด  ๓  ครัง้.  จําเดิมแตนั้น  ชนเหลาน้ัน 
เมื่อระบุชื่อคนไขเปนตนขอ   อันภิกษุทั้งหลายไมพึงกลาววา  เอาเถิด.  แตพึง 
บอกวัตรวา สงฆไดตกลงไมหามชนท้ังหลาย  ผูถอืเอาผลมะพราวเปนตน  โดย 
จํากัดชื่อน้ี      และผูถือเอาผลไมจากตนไมโนน.     แตไมพึงเที่ยวตามบอกวา 
มะมวงตนนี้   มีผลอรอย  ทานจงเก็บจากตนนี้. 
           อน่ึง  ภิกษุผูอันสงฆสมมติแลว    พึงใหกิ่งสวนแกชนเหลาน้ัน   ผูมา 
แลวในเวลาแบงผลไม.  ภิกษุที่สงฆไมไดสมมติ  พึงอปโลกนให.  บุคคลผูสิ้น 
เสบียงก็ดี  พอคาเกวียนผูจะเดินทางก็ดี  อิสรชนอืน่ก็ดีมาขอ  พึงอปโลกนให. 
เมื่อเขาเก็บกินโดยพลการ   ก็ไมพึงหาม.   เพราะเขาโกรธแลว   จะพึงตัดตนไม 
เสียก็ได  จะพึงทําความฉิบหายอยางอ่ืนก็ได.  เมื่อเขามายังบริเวณสวนตัวบุคคล  
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ขอโดยชื่อคนไข  ภิกษุผูเปนเจาของ  พึงบอกวา   ฉันปลูกไวเพ่ือประโยชนแก   
รมเงาเปนตน.   ถาผลมี   ทานจงรูเองเถิด.  
           ก็ถาวา  ตนไมทั้งหลายมีผลดก.    ภิกษุเอาหนามสะไว    ฉันผลเปน 
คราว ๆ.   ภิกษุนั้น   เมื่อไมหวังตอบแทนแลว   กพึ็งให.    เมื่อเขาเก็บเอาโดย 
พลการ  ก็ไมพึงหาม.   เหตุในขอท่ีไมควรหามน้ี    ขาพเจาไดกลาวไวแลวใน 
หนหลังแล. 
           สวนผลไมของสงฆมี   แตไมไดในการบํารุง.    หากวา    ภิกษุบางรูป 
บํารุงสวนนั้น    ดวยมุงวัตรเปนใหญ,    สวนน้ันยังคงเปนของสงฆ.    แมถาวา 
สงฆมอบใหเปนภาระของภิกษุผูสามารถบางรูปวา   สัตบุรุษ  ทานจงชวยบํารุง 
สวนน้ีใหเถิด,  หากภิกษุนั้น  บํารุงดวยมุงวัตร,  แมอยางนี้   กย็ังเปนของสงฆ. 
แตสงฆพึงใหสวนเพ่ิมเพียงเสี้ยวท่ี  ๓ หรือกึ่งสวน  แกภิกษุนั้นผูหวังสวนเพ่ิม. 
           ก็แลเมื่อเธอกลาววา   เปนกรรมหนัก    แลวไมปรารถนาดวยสวนเพ่ิม 
เพียงเทาน้ัน    ภิกษุทั้งหลายพึงกลาวบางวา  ทานจงทําผลไมทั้งหมดใหเปนของ 
ทานคนเดียว   จงใหเพียงสวนท่ี ๑๐  เปนสวนมูลคา   แลวบํารุงเถิด.   แตไมพึง 
ใหดวยอํานาจขาดมูลคา  เพราะสวนน้ันเปนครุภัณฑ. 
           ภิกษุผูใหสวนแหงมูลคาแลวฉันนั้น   ใหสรางเสนาสนะท่ีอยูซึ่งยังไมได 
สรางบาง     ทานุบํารุงเสนาสนะท่ีเขาสรางไวแลวบาง     แลวมอบสวนแกพวก 
นิสสิต.  แมพวกนิสสิตนั้น    ก็พึงใหสวนแหงมูลคา. 
           ก็ภิกษุทั้งหลายสามารถจะบํารุงเองในกาลใด,  ในกาลน้ัน    สงฆไมพึง 
ใหภิกษุเหลานั้นบํารุง,    ไมพึงหาม    ในกาลท่ีผลไมอันพวกเธอไดบํารุงแลว. 
พึงหามในเวลาที่เริ่มจะบํารุงเทาน้ัน.    พึงกลาววา    พวกทานไดฉันมากแลว, 
บัดนี้อยาบํารุงเลย,   ภิกษุสงฆจักบํารุงเอง.  
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           ก็ถาวา   ผูบํารุงดวยมุงวัตรก็ไมมี   ผูบํารุงดวยหวังสวนเพ่ิมก็ไมมี,  ทั้ง   
สงฆก็ไมสามารถจะบํารุงเองไซร,      ภิกษุรูป ๑ ไมเรียนสงฆกอน    บํารุงเอง 
ทําใหเจริญแลวหวังสวนเพ่ิม,  สวนเพ่ิมอันสงฆพึงเพ่ิมใหดวยอปโลกนกรรม. 
           อปโลกนกรรมแมทั้งปวงน้ี    จัดเปนกรรมลกัษณะแท.  อปโลกนกรรม 
ยอมถึงฐานะ ๕ เหลาน้ี   ดวยประการฉะน้ี. 
 
                                        [ญัตติกรรม] 
           อน่ึง  พึงทราบวินิจฉัย   ในประเภทแหงฐานแหงญัตติกรรม   ดังตอ 
ไปน้ี :- 
           วาจาสําหรับเรียกอุปสัมปทาเปกขะเขามา     อยางนี้วา      ขอสงฆจงฟง 
ขาพเจา   ผูมีชื่อน้ีเปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีอายุชื่อน้ี   ขาพเจาสอนซอม 
เขาแลว,   ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว  ขอผูมีชื่อน้ีพึงมา  เพราะฉะน้ัน 
ผูมีชื่อน้ีอันขาพเจาพึงเรียกวา   เจาจงมา   ดังน้ี    ชื่อวาโอสารณา. 
           วาจาสําหรับถอนภิกษุผูธรรมกถึกออก ในอุพพาหิกวินิจฉัย  อยางนี้วา 
ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา,     ภิกษุผูมีชื่อน้ีรูปนี้เปนธรรมกถึก,     สูตรของ 
พระธรรมกถึกนี้   หามาไม,   วิภังคแหงสูตรก็หามาไม,    เธอไมพิจารณาอรรถ 
คานอรรถดวยเงาแหงพยัญชนะ,  ถาความพรั่งพรอมของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว, 
พึงถอนภิกษุชื่อน้ีออกเสีย    พวกเราท่ีเหลือพึงระงับอธิกรณนี้     ดังน้ี    ชื่อวา 
นิสสารณา. 
           ญัตติที่ต้ังดวยอํานาจอุโบสถกรรมอยางนี้วา   ทานผูเจริญขอสงฆจงฟง 
ขาพเจา  อุโบสถวันนี้ที่  ๑๕,  ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว,   สงฆพึงทํา 
อุโบสถ  ดังน้ี   ชื่อวาอุโบสถ.  
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           ญัตติที่ต้ังดวยอํานาจปวารณากรรมอยางนี้วา ทานผูเจริญ ขอสงฆจงฟง 
ขาพเจา   ปวารณาวันนี้ที่ ๑๕,   ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว,  สงฆพึง 
ปวารณา   ดงัน้ี     ชื่อวาปวารณา.   
           ญัตติที่ต้ัง   เพ่ือสมมติตนเองหรือผูอ่ืนอยางนี้วา     ทานผูเจริญ     ขอ 
สงฆจงฟงขาพเจา  ผูมีชื่อน้ีเปนอุปสัมปทาเปกขะของทานผูมีชื่อนี้,  ถาความ 
พรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว    ขาพเจาพึงสอนซอมผูที่มีชื่อน้ี,     ดังน้ีก็ดี,    วา 
ถาความพรั่งพรอมของภิกษุถึงท่ีแลว,  ผูมีชื่อน้ี    พึงสอนซอมผูที่มีชื่อน้ี  ดงัน้ีก็ดี, 
วา   ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว,        ขาพเจาพึงถามอันตรายิกธรรมกะ 
ผูมีชื่อน้ี  ดังน้ีก็ดี,    วา  ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว,  ผูมีชื่อน้ี  พึง 
ถามอันตรายิกธรรมกะผูมีชื่อน้ี  ดังนีก้็ดี,   วา  ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ี 
แลว,     ขาพเจาพึงถามวินัยกะผูมีชื่อนี้   ดังน้ีก็ดี  วา  ถาความพรั่งพรอม 
สงฆถึงท่ีแลว,  ผูมีชื่อน้ี  พึงถามวินัยกะผูมีชื่อน้ี  ดังน้ีก็ดี  วา ถาความพรั่งพรอม 
ของสงฆถึงที่แลว,    ขาพเจาอันผูมีชื่อน้ีถามวินัยแลว   ขอวิสัชนา  ดังนี้กด็ี,   วา 
ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว   ผูมีชื่อน้ี   อันผูมีชื่อน้ีถามวินัยแลว     พึง 
วิสัชนา  ดังนี้ก็ดี  ชื่อวาสมมติ. 
           การคืนบริขารมีจีวรและบาตรท่ีภิกษุอ่ืนเสียสละเปนตน    อยางนี้วา 
ทานผูเจริญ     ขอสงฆจงพึงขาพเจา    จีวรนี้    ของภิกษุผูมีชื่อน้ีเปนนิสสัคคีย 
อันเธอสละแลวแกสงฆ,   ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงคืนจีวรนี้ 
แกภิกษุมีชื่อน้ี  วา ถาความพรั่งพรอมของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว, ทานท้ังหลาย 
พึงคืนจีวรนี้   แกภิกษุผูมชีื่อน้ี  ดังนี้  ชื่อวาการให. 
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           การรบัอาบัติอยางนี้   คือ   ภิกษุผูฉลาดสามารถพึงประกาศวา    ทาน   
ผูเจริญ   ขอสงฆจงฟงขาพเจา  ภิกษุผูมีชื่อน้ี  รูปนี ้  ระลึกไดเปดเผย ทําใหต้ืน 
แสดงอาบัติ.    ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว,     ขาพเจาพึงรับอาบัติของ 
ภิกษุผูมีชื่อน้ี,   วา   ถาความพรั่งพรอมของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว,   ขาพเจาพึง 
รับอาบัติของภิกษุผูมีชื่อน้ี,   เธออันภิกษุนั้นพึงกลาววา  ทานเห็นหรือ ?  เมื่อ 
เธอตอบวา    ขอรับ    ขาพเจาเห็น   พึงกลาววา   ทานพึงสํารวจตอไป    ดังนี้ 
ชื่อวาการรับ. 
           ปวารณาท่ีสงฆทําอยางนี้   คือ   ภิกษุเจาถิ่นผูฉลาดสามารถพึงประกาศ  
วา  ขอทานท้ังหลายผูเจาถิ่น   จงฟงขาพเจา,  ถาความพรั่งพรอมของทานท้ังหลาย 
ถึงท่ีแลว,  บัดนี้  เราทั้งหลายพึงทําอุโบสถ  พึงสวดปาฏิโมกข  พึงปวารณา 
ในกาฬปกษอันจะมาขางหนา.  ภิกษุทัง้หลาย  ถาภิกษุเหลาน้ัน   เปนผูกอความ 
บาดหมางกัน  กอความทะเลาะกัน  กอการวิวาทกัน กออธิกรณในสงฆ  หนวง 
อยูตลอดกาฬปกษนั้นไซร  ภิกษุเจาถิ่นผูฉลาดสามารถพึงประกาศใหภิกษุเจาถิ่น 
ทั้งหลายทราบวา   ขอทานท้ังหลายผูเจาถิ่น  จงฟงขาพเจา,   ถาความพรั่งพรอม 
ของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว,  บัดนี้   เราทั้งหลายพึงทําอุโบสถ  พึงสวดปาฏิโมกข, 
พึงปวารณาในชุณหปกษอันจะมาขางหนา   ดังน้ี  ชื่อวาเลื่อนปวารณาออกไป. 
           ญัตติที่ครอบท่ัวไป   อันเปนตนแหงญัตติทั้งปวง  ซึ่งกระทําดวยติณ- 
วัตถารกสมถะอยางนี้   คือ  ภิกษุทุก ๆ รูปพึงประชุมในที่เดียวกัน,  ครั้นประชุม 
กันแลว   ภิกษุผูฉลาดสามารถพึงประกาศใหสงฆทราบวา  ทานผูเจริญ   ขอสงฆ 
จงฟงขาพเจา,   เมื่อเราทั้งหลายเกิดความบาดหมางกัน  ทะเลาะกัน  วิวาทกนัอยู     
ไดประพฤติอัชฌาจารไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก   ตางกลาวซัดกัน,  ถาเรา 
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ทั้งหลายจะพึงปรับกันและกัน ดวยอาบัติเหลาน้ี,  ขอน้ันจะพึงเปนอธิกรณก็ได,    
อธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือความรุนแรง  เพ่ือความรายกาจ  เพ่ือความแตกกัน, 
ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงท่ีแลว,  สงฆพึงระงับอธิกรณนี้   ดวยติณวัตถารกะ 
เวนอาบัติมีโทษล่ํา   เวนอาบัติที่เนื่องดวยคฤหัสถเสีย ดังน้ี  ชื่อวากรรมลักษณะ. 
           ญัตติ  ๒  นับฝายละ ๑ ญัตติ    ตอจากสัพพสังคาหิกาญัตตินั้นไป  ก็ 
เหมือนกัน. 
           ญัตติกรรมมีประเภทตามท่ีกลาวแลว     ยอมถึงฐานะ ๙ เหลาน้ี     คือ 
โอสารณา   นิสสารณา  อุโบสถ  ปวารณา   สมมติ   การให  การรับ  การเลื่อน 
ปวารณาออกไป   และกรรมลกัษณะเปนที่  ๙   ดวยประการฉะน้ัน. 
 
                                           [ญัตติทุติยกรรม] 
           อน่ึง   พึงทราบวินิจฉัยในประเภทแหงฐานะแหงญัตติทุติยกรรม    ดงั 
ตอไปนี้ :- 
           พึงทราบนิสสารณาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในขันธกะ.  ดวยอํานาจ 
ควํ่าบาตรแกวัฑฒลิจฉวี     และโอสารณาท่ีตรัสดวยอํานาจหงายบาตรแกวัฑฒ- 
ลิจฉวีนั้นแล. 
           พึงทราบสมมติ   เนื่องดวยสมมติเหลาน้ี   คือ   สมมติสมีา   สมมติแดน 
ไมอยูปราศจากไตรจีวร  สมมติสันถัต  สมมติพระภัตตุทเทสก  สมมติภิกษุผู 
เสนาสนคาหาปกะ      สมมติภิกษุผูรักษาเรือนคลัง  สมมติภิกษุผูรับแจกจีวร 
สมมติภิกษุผูแจกจีวร  สมมติภิกษุผูแจกยาคู  สมมติภิกษุผูแจกของเค้ียว  สมมติ 
ภิกษุผูแจกผลไม    สมมติภิกษุผูแจกของเล็กนอย  สมมติภิกษุผูรับผา  สมมติ 
ภิกษุผูปตตคาหาปกะ  สมมติภิกษุผูใชคนวัด  สมมติภิกษุผูใชสามเณร.  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 1013 

           การให   พึงทราบดวยอํานาจการใหจีวรกฐิน   และใหจีวรมรดก.   
           การถอน  พึงทราบดวยอํานาจการร้ือกฐิน. 
           การแสดง    พึงทราบดวยอํานาจแสดงฟนที่สรางกุฎี    และพ้ืนที่สราง 
วิหาร. 
           กรรมลักษณะ      พึงทราบดวยอํานาจญัตติทุติยกรรมวาจา  ๒  ที่ทาน 
กลาวไวในติณวัตถารกสมถะ คือ  เวนญัตติ ๓ อยาง  คือ  สัพพสังคาหิกาญัตติ 
และญัตติในฝายหน่ึง ๆ   ฝายละ ๑ ญตัติเสีย   ไดแก   กรรมวาจาอีกฝายละ ๑. 
           ญัตติทุติยกรรม   ยอมถึงฐานะ  ๗  นี ้   ดวยประการน้ี. 
 
                                       [ญัตติจตุตถกรรม] 
           อน่ึง  พึงทราบวินิจฉัยในประเภทแหงฐานแหงญัตติจตุตถกรรม   ดงั 
ตอไปนี้ :- 
           นิสสารณา พึงทราบดวยอํานาจกรรม ๗ อยาง   มีตัชชนียกรรมเปนตน. 
โอสารณา   พึงทราบดวยอํานาจการระงับกรรมเหลาน้ันแล. 
           สมมติ   พึงทราบดวยอํานาจสมมติภิกษุผูสอนภิกษุณี. 
           การให   พึงทราบดวยอํานาจการใหปริวาสและใหมานัต. 
           นิคคหะ   พึงทราบดวยอํานาจมูลายปฏิกัสสกรรม. 
           สมนภุาสนา   พึงทราบดวยอํานาจสมนุภาส  ๑๑   อยางเหลาน้ี     คือ 
อุกขิตตานุวัตตกสิกขาบท  ยาวตติยกสิกขาบท ๘  (ของภิกษุณี) อริฏฐสิกขาบท 
และจัณฑาลีสิกขาบท    ยาวตติยกสิกขาบทนั้นเหลาน้ี.  
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           สวนกรรมลักษณะ     พึงทราบดวยอํานาจแหงอุปสมบทกรรม     และ    
อัพภานกรรม.  
           ญัตติจตุตถกรรม   ยอมถึงฐานะ ๗ เหลาน้ี   ดวยประการฉะน้ี.   
           พระอุบาลีเถระ   ครั้นแสดงธรรม    กรรมวิบติั    และความถึงประเภท 
 แหงฐานะแหงกรรมท้ังหลาย      ที่เวนจากวิบัติดวยประการอยางนี้แลว      บัดนี ้
จะแสดงจํานวนแหงสงฆผูกระทํากรรมเหลาน้ัน    จึงกลาวสืบไปวา     ในกรรม 
ที่สงฆจตุวรรคพึงทํา  เปนอาทิ.  เนื้อความแหงคํานั้น  บัณฑิตพึงทราบ  โดย 
นัยที่ไดกลาวแลว   ในวัณณนาแหงกรรมวิบัติโดยปริสะน่ันเทียว  ฉะนี้แล. 
                                     พรรณากัมมวัคค  จบ 
 
                        [ประโยชนแหงการบญัญัติสิกขาบท] 
           บัดนี้    พระอุบาลีเถระ  ไดเริ่มคําวา  เทฺว   อตฺถวเส  ปฏิจฺจ  เปนตน 
เพ่ือแสดงอานิสงส    ในการท่ีทรงบัญญัติสิกขาบทท้ังหลาย     ซึ่งเปนที่ต้ังแหง 
กรรมเหลาน้ัน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน หลายบทวา ทิฏธมมฺิกาน  อาสวาน  สวราย 
มีความวา   เพ่ือประโยชนแกการระวัง   คือ   เพ่ือประโยชนแกการปด    ซึง่เวร 
อันเปนไปในทิฏฐธรรม  ๕  มีปาณาติบาตเปนตน. 
           หลายบทวา  สมฺปรายิกาน  อาสวาน  ปฏิฆาตาย  มีความวา  เพ่ือ 
ประโยชนแกการกําจัด  คือ  เพ่ือประโยชนแกการตัดขาด  ไดแก  เพ่ือประโยชน 
แกการไมเกิดข้ึน   แหงเวรอันเปนไปในสัมปรายภพกลาวคือวิปากทุกข.  
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           หลายบทวา  ทิฏธมฺมิกาน  เวราน  สวราย  มีความวา  เพ่ือ   
ประโยชนแกการปดซึ่งเวร ๕  เหลาน้ันแล.  
           สองบทวา   สมฺปรายิกาน  เวราน   มีความวา    เพ่ือประโยชนแก 
การกําจัดวิปากทุกขเหลานั้นแล. 
           หลายบทวา  ทิฏธมฺมิกาน  วชฺชาน  สวราย  มีความวา  เพ่ือ 
ประโยชนแกการปดซึ่งเวร ๕ เหลาน้ัน. 
           สองบทวา  สมฺปรายิกาน  วชฺชาน    มีความวา   เพ่ือประโยชนแก 
การกําจัดวิปากทุกขเหลานั้นแล.   จริงอยู   วิปากทุกขนั่นแล    อันพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา  โทษ  ในท่ีนี้  ก็เพราะเปนธรรมอันบัณฑิตพึงเวน. 
           สองบทวา  ทิฏธมฺมิกาน  ภยาน   มีความวา  ภัยเหลาน้ี   คือ 
ความติ   การโจท   กรรมมีตัชชนียกรรมเปนตน   การงดอุโบสถและปวารณา 
กรรมท่ีประจานความเสียหาย  ชื่อวาภัยเปนไปในทิฏฐธรรม,  เพ่ือประโยชน 
แกการระวังภัยเหลาน้ัน, 
           สวนภัยเปนไปในสัมปรายภพ   ก็คือวิปากทุกขนั่นเอง,  เพ่ือประโยชน 
แกการระวังสัมปรายิกภัยเหลาน้ัน. 
           สองบทวา  ทิฏธมฺมิกาน  อกุสลาน   มีความวา   เพ่ือประโยชน 
แกการระวังอกุศล   มีเวร ๕ และอกุศลกรรมบถ ๑  เปนประเภท. 
           อน่ึง  วิปากทุกขนั่นเอง   ทานกลาววา   อกศุลเปนไปในสัมปรายภพ 
เพราะอรรถวาไมปลอดภัย,   เพ่ือประโยชนแกการกําจัดอกุศลเหลาน้ี. 
           สองบทวา คิหีน  อนุกมฺปาย  มีความวา  เพ่ือประโยชนที่จะ 
อนุเคราะหแกคฤหัสถทั้งหลาย  ดวยอํานาจรักษาศรัทธาไว.  
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           สองบทวา   ปาปจฺฉาน  ปกฺขปุจฺเฉทาย  มคีวามวา  คณโภชน-   
สิกขาบท   อันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไว   เพ่ือประโยชนที่จะทําลายการ 
ควบคุมกันเปนพวก   แหงบุคคลผูมีความปรารถนาลามกท้ังหลาย. 
           คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  ต้ืนทั้งนั้น.                
           ก็ในขอท่ียังเหลืออยูนี้  จะพึงมีคําใดท่ีขาพเจาควรกลาว,  คําท้ังปวงน้ัน 
ขาพเจาไดกลาวไวในวัณณนาแหงปฐมปาราชิกเสร็จแลว    ฉะน้ีแล. 
                        บรรยายประโยชนในสิกขาบท  จบ 
 
                                [พรรณนาปญญัตติวัคค] 
           บรรดาธรรมมีปาฏิโมกขเปนตน   ปาฏิโมกขุทเทสของภิกษุมี ๕ อยาง, 
ของภิกษุณีมี ๔  อยาง.                                                              
           บรรดากรรมมีใหปริวาสเปนตน   สองบทวา   โอสารณีย  ปฺตฺต 
มีความวา    โอสารณียกรรม    ทรงบญัญัติสําหรับภิกษุผูประพฤติในวัตร  ๑๘ 
หรือ  ๔๓.   อธิบายวา   ภิกษุอันสงฆยอมเรียกเขาหมู    ดวยกรรมใด   กรรมนั้น 
ทรงบัญญัติแลว. 
           สองบทวา นิสฺสารณีย  ปฺตฺต  มีความวา   ภิกษุผูกอความ 
บาดหมางเปนตน      อันสงฆยอมขับออกจากหมูดวยกรรมใด     กรรมนั้นทรง 
บัญญัติแลว. 
 
                                     [อานิสงสแหงบัญญัติ] 
           บรรดาบทมีบทวา  อปฺตฺเต   เปนตน  สองบทวา  อปฺตฺเต 
ปฺตฺต  มีความวา   กองอาบัติทั้ง ๗  ชื่อวาบัญญัติ  ในสิกขาบทท่ีใคร ๆ ไม  
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ไดบัญญัติในระหวาง    นอกจากพระกกุสันธสัมมาสัมพุทธะ    พระโกนาคมน-   
สัมมาสัมพุทธะ   และพระกัสสปสัมมาสัมพุทธะ. 
           วินีตกถามีมักกฏวัีตถุเปนตน     ชื่อวาอนุบัญญัติ     ในสิกขาบทท่ีทรง 
บัญญัติไวแลว. 
           คําท่ีเหลือ  ในบทท้ังปวง  ต้ืนทั้งนั้น  ฉะนี้แล.           
                              พรรณนาอานิสังสวัคค  จบ 
 
                                      [วาดวยประมวล] 
           บัดนี้  พระอุบาลี  กลาวคําวา  นว  สงฺคหา  เปนตน     เพ่ือแสดง 
ประมวลสิกขาบทท้ังปวงเปน  ๙ สวน  โดยอาการแตละอยาง. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วตฺถุสงฺคโห ไดแก  ประมวลดวยวัตถุ. 
           เนื้อความเฉพาะบท   แมในบทท่ีเหลือ   ก็พึงทราบอยางนี้. 
           ก็ในบทวา  วตฺถุสงฺคโห   เปนตนนี้  มีอัตถโยชนา  ดังตอไปนี้ :- 
           ประมวลดวยวัตถุ  พึงทราบกอนอยางนี้วา  ก็สิกขาบทท้ังปวง  ชื่อวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงประมวลดวยวัตถุ    เพราะเหตุวา   ไมมีแมแตสิกขาบท 
เดียวท่ีทรงบัญญัติ  ในเพราะเหตุมิใชวัตถุ. 
           อน่ึง  ประมวลดวยวิบัติ   พึงทราบอยางนี้วา  เพราะเหตุที่อาบัติ ๒  กอง 
ทรงประมวลดวยสีลวิบติั,  อาบัติ  ๕  กอง  ทรงประมวลดวยอาจารวิบัติ,  ๖  
สิกขาบท    ทรงประมวลดวยอาชีววิบัติ  ฉะน้ัน  สิกขาบทแมทั้งปวง  ชื่อวา 
ทรงประมวลแลวดวยวิบัติ.  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 1018 

           อน่ึง   ประมวลดวยอาบัติ  พึงทราบอยางนี้วา   เพราะเหตุที่ไมมีแมแต    
สิกขาบทเดียว  ซึ่งพนจากอาบัติ ๗ กอง   ฉะน้ัน    สิกขาบทท้ังปวง   ชื่อวาทรง 
ประมวลแลวดวยอาบัติ. 
           อน่ึง  ประมวลดวยนิทาน  พึงทราบอยางนี้วา  สิกขาบทท้ังปวง  ทรง 
บัญญัติแลวใน  ๗ นคร  เพราะฉะนั้น  ชื่อวาทรงประมวลแลวดวยนิทาน. 
           อน่ึง ประมวลดวยบุคคล  พึงทราบอยางนี้วา  เพราะเหตุที่ไมมีแมแต 
สิกขาบทเดียว  ที่ทรงบัญญัติในเมื่อไมมีบุคคลผูพระพฤติลวง ฉะน้ัน สิกขาบท 
ทั้งปวง   ชื่อวาทรงประมวลแลวดวยบุคคล. 
           อน่ึง  สิกขาบทท้ังปวง   ทรงประมวลแลว   ดวยอาบัติ  ๕ กอง    และ 
๗ กอง.  สิกขาบทท้ังหมดน้ัน   เวนจากสมุฏฐาน  ๖  เสีย   ยอมเกิดไมได  เพราะ 
ฉะน้ัน  ชื่อวาทรงประมวลแลวดวยสมุฏฐาน. 
           อน่ึง  สิกขาบทท้ังปวง    ทรงประมวลแลว     ดวยอาปตตาธิกรณใน 
บรรดาอธิกรณ  ๔. สิกขาบทท้ังปวง    ยอมถึงความระงับดวยสมถะ ๗  เพราะ 
ฉะน้ัน   ชื่อวาทรงประมวลแลวดวยสมถะ. 
           แมประมวลดวยกอง    อธิกรณ   สมฏุฐาน    และสมถะ    ในบทวา 
ขนฺธสงฺคโห  เปนอาทินี้   ก็พึงทราบอยางนี้. 
           คําท่ีเหลือ    มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแล   ฉะน้ีแล. 
                            พรรณนาสังคหวัคค  ในอัฏฐกถาวินัย 
                                      ชือ่สมันตปาสาทิกา  จบ                     
                               และพรรณนาบทที่มีเน้ือความไมต้ืน 
                                  แหงคัมภีรบริวาร  ก็จบดังน้ีแล  
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                                             วินัยฏฐกถาวสานคาถา    
                             พระโลกนาถผูชํานะ     เมื่อจะทรงแนะนําบคุคลผู 
                   ควรแนะนํา   ไดตรัสวินัยปฎกใด   ซึ่งแสดงจําแนกโดย  
                   อุถโตวิภังค   ขันธกะ  และบริวาร,   อรรถกถาชื่อสมันต-  
                   ปาสาทิกาแหงวินัยปฎกนั้น    จบบริบรูณแลว  โดยคันถะ 
                   ประมาณ ๒๗,๐๐๐ ถวน ดวยลําดับแหงคําเพียงเทาน้ีแล. 
                             ในคําท่ีวา    อรรถกถาวินัย     ปลูกความเลื่อมใส 
                   รอบดานน้ัน     มีคําอธิบายในขอท่ีอรรถกถาชื่อสมันต 
                   ปาสาทิกา  เปนคัมภีรปลูกความเลื่อมใสรอบดาน  ดังน้ี :- 
                             ในสมนัตปาสาทิกาน้ี   ไมปรากฏคํานอยหนึ่งท่ีไม 
                   นาเลื่อมใสแกวิญู ชนท้ังหลายผูพิจารณาอยู     โดยสืบ 
                   ลําดับแหงอาจารย      โดยแสดงประเภทแหงนิทานและ 
                   วัตถุ  โดยเวนลัทธิของฝายอ่ืน  โดยความหมดจดแหงลัทธ ิ
                   ของตน   โดยชําระพยัญชนะใหหมดจด  โดยเนื้อความ 
                   เฉพาะบท    โดยลําดับแหงบาลีและโยชนา   โดยวินิจฉัย 
                   ในสิกขาบท  และโดยแสดงประเภทแหงนัยท่ีสมแก 
                   วิภังค   เพราะฉะน้ันอรรถกถาแหงวินัย  ซึ่งพระโลกนาถ 
                   ผูทรงอนุเคราะหสัตวโลกผูฉลาดในการฝกชนท่ีควร   
                   แนะนํา    ไดตรัสไวแลวอยางน้ันนี้    จงึบงนามวา 
                   " สมันตปาสาทิกา"  แล.  
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                             ขาพเจาเมื่ออยูที่ปราสาท  อันหอม-    
                   ลอมดวยกําแพงทองสะพร่ังดวยตนไมม ี
                   รมเงาอันเย็น  มีสระน้ําพรอมมูล  เปนที่ 
                   รื่นรมยใจ     ซึ่งอุบายสกผูปรากฏนามวา 
                   มหานิคมสามี      ผูเกิดในสกุลสูงเล่ือมใสใน 
                   พระรัตนตรัย ดวยศรัทธาไมอากูล  บาํรุง 
                   พระสงฆทุกเมื่อไดสรางไวใกลเรือนเปนที่ 
                   บําเพ็ญเพียรอันสูงลิ่ว  ซงึภิกษุสงฆผูมีจาริต- 
                   สีลอันสะอาดอาศัยอยู  ทีต้ั่งอยูทางดานใต 
                   แหงมหาวหิาร   อันประดับดวยตนมหาโพธิ  
                   ของพระศาสดา ซึ่งประดิษฐานอยูบนภูมิภาค  
                   ในอุทยานมีนามวามหาเมฆวัน     (ขาพเจา) 
                   ไดฟงอรรถกถาซึ่งพระเถระในเกาะสีหล ได 
                   รจนาไวทั้ง  ๓  คัมภีร    เหลาน้ีคือ    มหา- 
                   อรรถกถา     มหาปจจรี     และกุรุนท ี   ใน 
                   สํานักพระเถระผูปรากฏโดยนามวา  "พุทธ 
                   มิตต"  ซึ่งเปนนักปราชญ  รูทั่วถึงพระวินัย 
                   มีชื่อเสียง    มาคํานึงพระพุทธสิริเถระผูมี 
                   ศีลและอาจาระอันสะอาด     จึงไดเริ่มรจนา 
                   อรรถกถาวินัยอันใด  ซึ่งใหสําเร็จประโยชน 
                   อรรถกถาวินัยน้ี   ขาพเจาไดเริ่มรจนา   ใน 
                   ปที่  ๒๐  ถวน   ซึ่งเปนปที่เกษมมีชัย  ของ 
                   พระเจาสิริบาล  ผูเปนที่อาศัยอยูแหงสิริ  มี  



พระวนิัยปฎก ปริวาร เลม ๘ - หนาท่ี 1021 

                   พระยศ  ทรงปกครองลังกาทวีปทั้งส้ิน   ให   
                   ปราศจากเส้ียนหนาม     สําเร็จเรียบรอยเมื่อ  
                   ยางเขาปที่  ๒๑ 
                                    อรรถกถาวินัยน้ี    เขาถึงความสําเร็จ 
                   ได   ในโลกซึง่คับค่ังดวยอุปทวะ  โดยกาล 
                   เพียงปเดียว     โดยปราศจากอุปทวะฉันใด, 
                   ความริเริ่มท้ังปวง    ที่อิงอาศัยธรรม    หาง 
                   อุปทวะของสัตวโลกท้ังมวล  จงพลันสําเร็จ 
                   ฉันนั้นเถิด. 
                             อนึ่ง    บุญใด    ซึ่งขาพเจาผูมีความ 
                   นับถือพระสัทธรรมมากรจนาอรรถกถานี้ 
                   เพ่ือใหพระธรรมต้ังอยูยั่งยืน     ไดสรางสม 
                   แลว,   ดวยอานุภาพแหงบุญท้ังมวลนั้น  ขอ 
                   สัตวทั้งปวง     จงเปนผูเสวยรสแหงพระ- 
                   สัทธรรมของพระธรรมราชาเถิด,  ขอพระ 
                   สัทธรรม   จงต้ังอยูตลอดกาลนานเถิด,   ขอ 
                   ฝนจงตกตามฤดูกาล     ยังประชาใหชุมชื่น 
                   ตลอดกาลนานเถิด,    ขอพระราชา    จง 
                   ปกครองแผนดินโดยธรรมเถิด  ฉะนีแ้ล. 
           อรรถกถาวินัย  ชื่อสมันตปาสาทิกา  อันพระเถระ 
ผูอันครูทั้งหลายขนานนามวา  "พุทธโฆสะ"  ผูประดับ 
ดวยศรัทธาปญญาและความเพียรอันบริสุทธิ์ยิ่ง  ผูรุงเรือง  
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           ดวยกองคุณมีศีลอาจาระ    ความซื่อตรง    และความ    
           ออนโยนเปนตน ผูสามารถหย่ังลงสูชัฏ  คือ สัทธิของตน 
           และลทัธิฝายอื่น     ผูประกอบดวยความเฉียบแหลมดวย 
           ปญญา  ผูมีอานุภาพแหงญาณไมติดขัด  ในสัตถุศาสนา 
           กับท้ังอรรถกถาอันตางดวยปริยัติ     คือ    พระไตรปฎก 
           ผูรูไวยากรณมาก    เปนมหากวีนักพูดประเสริฐ    ทุกคํา 
           ที่ควรพูดในกาลท่ีควร๑    ผูประกอบดวยถอยคําอันสละ 
           สลวยไพเราะอยางย่ิง   ซึ่งเปลงออกโดยงาย   ซึ่งใหเกิด 
           แกกรณสมบัติ    ผูเปนเครื่องประดับวงศของพระเถระ 
           ทั้งหลาย    ผูอยูในมหาวิหาร    ผูยังเถรวงศใหสวาง   มี  
           ปญญามั่นคงดีในอุตริมนุสธรรม อันประดับดวยคุณ  ม ี
           อภิญญา  ๖  และปฏิสัมภิทาเปนตนเปนประเภท  มีปฏ-ิ 
           สัมภทิาญาณอันแตกฉานเปนบริวารผูมีปญญาไพบูล 
           หมดจดดี   ไดรจนาแลวน้ี  จบแลว. 
                             แมพระนามวา "พุทโธ"  ของพระ- 
                   โลกเชษฐ    ผูมีพระหฤทัยสะอาดคงท่ี   แสวง 
                   หาคุณใหญหลวง  ยังเปนไปอยู  ในโลก 
                   ในโลก  แสดงนัย  เพ่ือความหมดจดแหงศีล 
                   ในโลก  แสดงนัย  เพ่ือความหมดจดแหงศีล 
                   แกกุลบุตรท้ังหลาย   ผูแสวงหาพระนิพพาน 
                   เปนที่หลีกออกจากโลกตราบน้ัน  เทอญ. 
                                 อรรถกถาวินัย  จบแลว 
๑.  พูดท้ังผูกท้ังแก  (?) 


