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                                พระวนิัยปฎก   
                                เลม ๓   
                                ภิกขุนวีภิังค   
                ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
                                ปาราชิกกัณฑ   
                                ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑   
                                เร่ืองภิกษุณีสุนทรีนนัทา   
        [๑] โดยสมัยนั้น พระนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น นายสาฬหะหลานของมิคารมาตา มีความประสงค   
จะสรางวิหารถวายภกิษณุีสงฆ. คร้ังนั้นและนายสาฬหะหลานของมิคารมาตา. จึงเขาไปหานาง   
ภิกษณุีท้ังหลาย แจงความประสงควา แมเจา กระผมอยากจะสรางวิหารถวายภกิษณุีสงฆ ขอแม   
เจาจงโปรดใหภิกษณุีผูอํานวยการกอสรางรูปหนึ่งแกกระผม. คร้ังนั้นมีสาว ๔ พี่นอง ช่ือนนัทา ๑ ช่ือ   
นันทาวดี ๑ ช่ือสุนทรีนันทา ๑ ช่ือถุลลนันทา ๑ บวชอยูในสํานักภกิษณุ.ี บรรดาภิกษณุีท้ัง ๔ นัน้   
ภิกษณุีสุนทรีนันทา เปนบรรพชิตสาวทรงโฉมวิไล นาพศิ พึงชม เปนบัณฑิต เฉียบแหลม มี   
ปรีชา ขยัน ไมเกียจคราน กอปรดวยปญญาเลือกฟนอันเปนทางดําเนนิในการงานนัน้ๆ สามารถ   
พอท่ีจะทํากิจการงานนั้นๆ ใหลุลวงไป. คร้ังนั้นแลจึงภิกษุณีสงฆไดสมมติภิกษณุีสุนทรีนันทาให   
เปนผูอํานวยการกอสรางแกนายสาฬหะ หลานมิคารมาตา. และตอมาภกิษุณีสุนทรีนนัทา ไปสู   
เรือนของนายสาฬหะ หลานมิคารมาตาเสมอ โดยแจงวา จงใหมีด จงใหขวาน จงใหผ่ึง จง   
ใหจอบ จงใหส่ิว. แมนายสาฬหะ หลานมิครมาตา ก็ไปสูสํานักนางภกิษุณเีสมอ เพือ่ทราบ   
กิจการท่ีทําแลว ท่ียังมิไดทํา เขาท้ังสองไดมีจิตปฏิพัทธกัน เพราะเห็นกนัอยูเสมอ. คร้ันนายสาฬหะ   
หลานมิคารมาตา ไมไดโอกาสท่ีจะประทุษรายภิกษุณีสุนทรีนันทา จึงไดตกแตงภัตตาหารถวายภิกษณุี   
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สงฆ เพื่อมุงจะประทุษรายภกิษุณีสุนทรีนนัทานั้น. คร้ังนั้นแล นายสาฬหะหลานมิคารมาตา   
ใหปูอาสนะในโรงฉัน จัดอาสนะสําหรับภิกษณุีท้ังหลายที่แกกวาภิกษุณีสุนทรีนนัทาไวสวนหนึง่   
สําหรับภิกษณุท้ัีงหลายท่ีออนกวาภิกษุณีสุนทรีนันทาไวสวนหนึ่ง จัดอาสนะสําหรับภิกษณุีสุนทรี   
นันทาไวในสถานท่ีอันกําบังนอกฝาเรือน ใหภกิษณุีผูเถระท้ังหลายพึงเขาใจวานางน่ังในสํานักพวก   
ภิกษณุีผูนวกะ แมภิกษุผูนวกะท้ังหลายก็พึงเขาใจวา นางนัง่อยูในสํานกัพวกภิกษุณีผูเถระ.   
        คร้ันจัดเสร็จแลว นายสาฬหะหลานมิคารมาตา ไดใหคนไปแจงภัตตกาลแกภกิษุณีสงฆ   
วาไดเวลาอาหารแลว เจาขา ภตัตาหารเสร็จแลว.   
        ภิกษณุีสุนทรีนันทาทราบไดดวีา นายสาฬหะ หลานมิคารมาตา ไมไดทําอะไรมากมาย ได   
ตกแตงภัตตาหารไวถวายภกิษุณีสงฆ ดวยเธอมีความประสงคจะประทุษรายเรา ถาเราไป ความอ้ือฉาว   
จักมีแกเรา จึงใชภิกษุณีอันตวาสินีไปดวยส่ังวา เธอจงไปนําบิณฑบาตมาใหเรา และผูใดถามถึงเรา   
เธอจงบอกวาอาพาธ.   
        ภิกษณุีอันเตวาสินนีั้นรับคําส่ังของภิกษุณีสุนทรีนนัทาแลววาดีแลวพระแมเจา.   
        สมัยนั้น นายสาฬหะ หลานมิคารมาตา ยืนคอยอยูท่ีซุมประตูขางนอก ถามถึงภกิษุณี   
สุนทรีนันทาไปขางไหน ขอรับ แมเจาสุนทรีนันทา ไปขางไหน ขอรับ?   
        เม่ือเขาถามถึงอยางนี้แลว ภกิษณุีอันเตวาสินีของนางสุนทรีนันทาตอบกะเขาดังนีว้า อาพาธ   
คะ ดิฉันจกันําบิณฑบาตไปถวาย.   
        คร้ังนั้นเขาคิดวา การท่ีเราไดตกแตงอาหารถวายภิกษุณีสงฆ ก็เพราะเหตุแมเจาสุนทรีนันทา   
จึงส่ังคนใหเล้ียงดูภกิษณุีสงฆแลวเล่ียงไปทางสํานักภิกษุณีสงฆ.   
        ก็สมัยนัน้ ภิกษุณีสุนทรีนันทายืนคอยมองนายสาฬหะ หลานมิคารมาตาอยูขางนอกซุมประ   
ตูวัด นางเห็นเขาเดินมาแตไกลจึงหลบเขาสูสํานัก นอนคลุมศีรษะอยูบนเตียง.   
        คร้ันเขาเขาไปหาแลว ไดถามนางวา แมเจาไมสบายหรือขอรับ ทําไมจึงจําวัดเสียเลา?.   
        นางตอบวา นาย การท่ีสตรีรักใครกับคนท่ีเขาไมรักตอบ ยอมเปนเชนนี้แหละคะ.   
        เขากลาววา ทําไมผมจะไมรักแมเจา ขอรับ แตผมหาโอกาสท่ีจะประทุษรายแมเจาไมได   
แลวมีความกําหนัด ไดถึงความเคลาคลึงดวยกายกับนางภกิษุณีสุนทรีนนัทา ผูมีความกําหนดั.   
        ก็สมัยนัน้แล ภกิษณุีรูปหนึ่งผูชราทุพพลภาพ เทาเจ็บ นอนอยูไมหางจากภิกษณุีสุนทรี   
นันทา. นางภกิษุณนีั้นไดแลเห็นนายสาฬหะ หลานมิคารมาตา ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับภิกษุณี   
สุนทรีนันทาผูกําหนดั คร้ันเห็นแลวจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาสุนทรีนันทา จึง  
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ไดมีความกําหนัด ยนิดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัดเลา. คร้ังนั้นแล นางภิกษุณนีั้น   
ไดแจงเร่ืองนัน้แกภิกษุณีท้ังหลาย. บรรดาภิกษณุีผูมีความมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความ   
รังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน แมเจาสุนทรีนันทา จึงไดมี   
ความกําหนัดยนิดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนดัเลา. คร้ังน้ันแล นางภิกษณุีเหลานัน้   
จึงแจงเร่ืองนัน้แกภิกษุท้ังหลาย. ภิกษุเหลานั้นพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี   
สุนทรีนันทาจงึไดมีความกําหนัด ยินดกีารเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูมีความกําหนดัเลา.   
คร้ังนั้นแล ภกิษุเหลานั้นจึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา ภกิษุณีสุนทรี   
นันทามีความกําหนดั ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด จริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษณุีสุนทรีนันทา   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภกิษุณีสุนทรีนนัทาจึงได   
มีความกําหนดั ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัดเลา การกระทําของนางน่ันไมเปน   
ไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว   
โดยท่ีแท การกระทําของนาง เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใสและเพื่อความ   
เปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว. คร้ันพระองคทรงติเตียนภิกษณุีสุนทรีนนัทาโดย   
อเนกปริยายแลว จึงตรัสโทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก   
ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหง ความเปนคนเล้ียงงาย ความ   
เปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเล่ือมใส การไม   
สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ี   
เหมาะสมแกเร่ืองนั้น แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับส่ังวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษณุีท้ังหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ   
ขมภิกษณุีผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษุณีผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกดิ  
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ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจกับังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตาม   
พระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกภิกษุณจีงยกสิกขาบทนีข้ึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                                                                พระบัญญัติ   
        ๕. ๑. อนึง่ ภิกษณุีใด มีความกําหนัด ยินดกีารลูบกด็ี คลําก็ดี จับกด็ี ตองก็ดี   
บีบเคลนก็ดี ของบุรุษบุคคลผูกําหนัด ใตรากขวัญลงไป เหนือเขาข้ึนมา แมภิกษณุีนี้ก็เปน   
ปาราชิก ช่ืออุพภชานุมัณฑลิกา หาสังวาสมิได.   
                                        เร่ืองภิกษณุีสุนทรีนันทา จบ.   
                                                สิกขาบทวิภังค   
        [๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด   
มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน   
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะกต็าม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด.   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ช่ือวา ภกิษณุี   
เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษณุี เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว   
ช่ือวา ภกิษณุี โดยสมญา ช่ือ ภิกษณุี โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษณุี เพราะอรรถวาเปน   
เอหิภกิษณุี ช่ือ ภิกษณุี เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภกิษุณี   
เพราะอรรถวาเปนผูเจริญ ช่ือวา ภกิษณุี เพราะอรรถวามีสารธรรม ช่ือวา ภิกษณุี เพราะอรรถ   
วาเปนพระเสขะ. ช่ือวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ ช่ือวา ภกิษุณี เพราะอรรถวา   
เปนผูอันสงฆสองฝายพรอมเพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ   
บรรดาภิกษณุีเหลานั้น ภกิษณุีอันสงฆสองฝายพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อัน   
ไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มีความกําหนัด ไดแกหญิงหรือชายมีความกาํหนัดมาก มีความเพงเล็ง มี  
จิตปฏิพัทธ.   
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        ท่ีช่ือวา บุรุษบุคคล ไดแก มนุษยผูชาย ไมใชยกัษผูชาย ไมใชเปรตผูชาย ไมใช   
สัตวดิรัจฉานตัวผู เปนคนรูความ เปนผูสามารถ เพื่อถึงความเคลาคลึงดวยกาย.   
        บทวา ใตรากขวัญลงไป คือ เบ้ืองตํ่าแหงรากขวัญลงไป.   
        บทวา เหนือเขาข้ึนมา คือ เบ้ืองบนแหงมณฑลเขาข้ึนมา.   
        ท่ีช่ือวา ลูบ คือ เพียงลูบไป.   
        ท่ีช่ือวา คลํา คือ จับเบาๆ ไปขางโนนขางนี้.   
        ท่ีช่ือวา จบั คือ เพียงจับตัว   
        ท่ีช่ือวา ตอง คือ เพียงถูกตองตัว.   
        บทวา ยนิด ี... การบีบเคลนก็ดี คือยินดกีารจับตองอวยัวะแลวบีบเคลน.   
        บทวา แมภิกษณุีนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภกิษุณีรูปกอน.   
        คําวา เปนปาราชิก อธิบาย บุรุษถูกตดัศีรษะแลวไมอาจมีสรีระคุมกันนั้นเปนอยู ช่ือ   
แมฉันใด ภิกษณุีก็ฉันเหมือนกัน มีความกําหนัด ยินดกีารลูบก็ดี คลําก็ด ีจับก็ดี ตองก็ด ีบีบเคลน   
ก็ดี ของบุรุษบุคคลผูกําหนัด ใตรากขวัญลงไป เหนือเขาข้ึนมา ยอมไมเปนสมณะ ไมเปนธิดาของ   
พระศากยบุตร เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา เปนปาราชิก.   
        บทวา หาสังวาสมิได ความวา ท่ีช่ือวาสังวาส ไดแกกรรมท่ีพึงกระทํารวมกัน อุเทศ   
ท่ีพึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นี้ช่ือวาสังวาส สังวาสน้ันไมมีรวมกับภิกษณุีนัน้   
เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา หาสังวาสมิได.   
                บทภาชนีย   
        [๓] เม่ือท้ังสองฝายมีความกําหนัด ฝายใดฝายหน่ึงถูกกายดวยกาย ใตรากขวัญลงไป   
เหนือเขาข้ึนมา ภิกษณุีตองอาบัติปาราชิก. ถูกของท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ถูกกาย   
ดวยของท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย. ถูกของท่ีเนื่องดวยกาย ดวยของท่ีเนื่องดวยกาย   
ตองอาบัติทุกกฏ. ถูกกายดวยของท่ีโยนให ตองอาบัติทุกกฏ. ถูกของท่ีเนื่องดวยกาย ดวยของ   
ท่ีโยนให ตองอาบัติทุกกฏ. ถูกของท่ีโยนให ดวยของท่ีโยนให ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๔] กายตอกายถูกกนั เหนือรากขวัญข้ึนไป ใตเขาลงมา ภิกษณุีตองอาบัติถุลลัจจัย.   
ของท่ีเนื่องดวยกายกับกายถูกกัน ตองอาบัติทุกกฏ. กายกับของท่ีเนื่องดวยกายถูกกัน ตองอาบัติ   
ทุกกฏ. ของท่ีเนื่องดวยกาย กับของท่ีเนื่องดวยกายถูกกัน ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของไปถูกกาย   
ตองอาบัติทุกกฏ. ของท่ีโยนไปถูกของท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของท่ีโยนไปถูกของท่ีโยน   
มา ตองอาบัติทุกกฏ.   
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        [๕] ฝายหน่ึงมีความกําหนัด กายตอกายถูกกัน ใตรากขวัญลงไปเหนือเขาข้ึนมา ภิกษณุี   
ตองอาบัติถุลลัจจัย. กายถูกของท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ. ของท่ีเน่ืองดวยกายถูกกาย   
ตองอาบัติทุกกฏ. ของท่ีเนื่องดวยกาย ถูกของท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัตทิุกกฏ. ของท่ีโยนไป   
ถูกกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของท่ีโยนไปถูกของท่ีโยนมา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๖] กายถูกกาย เหนือรากขวัญข้ึนไป ใตเขาลงมา ตองอาบัติทุกกฏ. กายถูกของท่ี    
เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของท่ีเนื่องดวยกายถูกกาย ตองอาบัตทุิกกฏ. ของท่ีเน่ืองดวย   
กายถูกของท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกของ   
ท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของท่ีโยนไปถูกของท่ีโยนมา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๗] เม่ือท้ังสองฝายมีความกําหนัด จบัตองกายดวยกาย ของยกัษก็ดี เปรตกด็ี   
บัณเฑาะก็ดี สัตวดิรัจฉานท่ีมีกายคลายมนษุยกด็ี ใตรากขวัญลงมาเหนือเขาข้ึนไป ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย. กายถูกของท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของท่ีเนื่องดวยกายถูกกาย ตองอาบัติ   
ทุกกฏ. ของท่ีเนื่องดวยกาย ถูกของท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกกาย ตองอาบัติ   
ทุกกฏ. โยนของถูกของท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของท่ีโยนไป ถูกของท่ีโยนมา ตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
        [๘] ถูกกายดวยกาย เหนือรากขวัญข้ึนไป ใตเขาลงมา ตองอาบัติทุกกฏ. กายถูกของ   
ที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของท่ีเนือ่งดวยกายถูกกาย ตองอาบัตทุิกกฏ. ของท่ีเน่ืองดวยกาย   
ถูกของท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกของท่ี   
เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของท่ีโยนไปถูกของท่ีโยนมา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๙] ฝายหนึ่งมีความกําหนัด ถูกกายดวยกาย ใตรากขวัญลงมา เหนอืเขาข้ึนไป ตอง   
อาบัติทุกกฏ. กายถูกของท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของท่ีเนื่องดวยกายถูกกาย ตองอาบัติ   
ทุกกฏ. ของท่ีเนื่องดวยกายถูกของท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกกาย ตองอาบัติ   
ทุกกฏ. โยนของถูกของท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของไปถูกของท่ีโยนมา ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
        [๑๐] กายถูกกาย เหนือรากขวัญข้ึนไป ใตเขาลงมา ตองอาบัติทุกกฏ. กายถูกของ   
ท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของท่ีเนือ่งดวยกายถูกกาย ตองอาบัตทุิกกฏ. ของท่ีเน่ืองดวยกาย   
ถูกของท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของไปถูกกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกของ   
ท่ีเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของท่ีโยนไปถูกของท่ีโยนมา ตองอาบัติทุกกฏ.   
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                                                อนาปตติวาร   
        [๑๑] ภิกษุณีไมตั้งใจ ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ ไมยินดี ๑ วิกลจริต ๑ มีจติฟุงซาน ๑   
กระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุณีอาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                        ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                                        ____________________    
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                                        ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒   
                                        เร่ืองภิกษณุีสุนทรีนันทา   
        [๑๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นภกิษณุีสุนทรีนันทามีครรภกับนายสาฬหะ หลาน   
มิคารมาตา. นางไดปกปดไวจนมีครรภออนๆ เม่ือครรภแกแลวนางจึงสึกออกมาคลอดบุตร. ภิกษณุี   
ท้ังหลายไดถามเร่ืองนั้นกับภกิษุณีถุลลนันทาวา แมเจา นางสุนทรีนันทาสึกไมนานนกั ก็คลอดบุตร   
ชะรอยนางจะมีครรภท้ังเปนภิกษณุีกระมัง เจาขา?   
        ถุล. อยางนั้น เจาขา.   
        ภิก. กแ็มเจารูอยูวาภิกษณุีลวงอาบัติปาราชิก เหตุไฉนจึงไมโจทดวยตน ไมบอกแกคณะ   
เลา?   
        ถุล. โทษอันใดของเธอ นั่นเปนโทษของดิฉัน การเส่ือมเกียรติอันใดของเธอ นั่นเปน   
การเส่ือมเกียรติของดิฉัน การเล่ือมยศอันใดของเธอ นั่นเปนการเส่ือมยศของดิฉัน การเส่ือมลาภ   
อันใดของเธอ นั่นเปนการเส่ือมลาภของดิฉัน ไฉนดิฉันจักบอกโทษของตน การเส่ือมเกียรติ   
ของตน การเส่ือมยศของตน การเส่ือมลาภของตน แกคนเหลาอ่ืนเลา.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา แมเจาถุลลนันทา   
รูอยูซ่ึงภิกษณุลีวงอาบัติปาราชิก ไฉนจึงไมโจทดวยตน ไมบอกแกคณะเลา. คร้ังน้ันแลนางภกิษณุี   
เหลานั้นแจงเร่ืองนั้นแกภกิษท้ัุงหลาย. ภกิษท้ัุงหลายกราบทูลความเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกินนัน้ ทรงทําธรรมมีกถา แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา รูอยูวาภิกษุณีลวงอาบัติปาราชิก ไมโจทดวยตน ไมบอกแกคณะ   
จริงหรือ?. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริงพระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณีถุลลนันทารูอยูวาภิกษณุี   
ลวงอาบัติปาราชิก ไฉนจึงไมโจทดวยตน ไมบอกแกคณะ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ   
ความเล่ือมใส ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดย   
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โดยท่ีแท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อ   
ความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกภิกษุณี จงยกสิกขาบทนีข้ึ้นแสดงอยางนี้วา ดังน้ี:   
                พระบัญญัติ   
        ๖.๒. อนึง่ ภิกษณุีใด รูอยูวาภิกษุณีลวงอาบัติปาราชิก ไมโจทดวยตน ไมบอกแก   
คณะ ในเวลาท่ีภิกษณุีนัน้ยังดํารงเพศอยูกด็ี เคล่ือนไปแลวก็ดี ถูกนาสนะแลวก็ดี ไปเขารีด   
เดียรถียเสียก็ด ีภายหลังนางจงึบอกอยางนีว้า แมเจา เจาขา เม่ือกอนดิฉันรูจักภกิษณุีนั่น   
ไดดีทีเดยีววา นางเปนพีห่ญิง นองหญิง มีความประพฤติเชนนี้และมีความประพฤติเชนนี้   
แตดิฉันไมโจทดวยตน ไมบอกแกคณะ แมภิกษณุีนีก้็เปนปาราชิก ช่ือวชัชปฏิจฉาทิกา   
หาสังวาสมิได.   
                เร่ืองภิกษณุีสุนทรีนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...   
นี้ช่ือวา ภิกษณุี ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเองกด็ี คนอ่ืนบอกแกเธอก็ดี เจาตัวบอกกด็ี.   
        คําวา ลวงอาบัติปาราชิก คือ ตองอาบัติปาราชิกขอใดขอหนึ่ง ในปาราชิก ๘.   
        คําวา ไมโจทดวยตน คือ ไมโจทเอง.   
        คําวา ไมบอกแกคณะ คือ ไมบอกแกภิกษณุีอ่ืนๆ   
        [๑๔] พากยวา ในเวลาที่ภิกษณุีนัน้ ยงัดํารงเพศอยูกด็ี เปนตน อธิบายวา ภิกษุณี   
ผูดํารงอยูในเพศของตน ตรัสเรียกวา ผูยังดํารงเพศอยู ผูถึงมรณภาพ ตรัสเรียกวา ผูเคล่ือนไป   
ผูสึกเองก็ตาม ถูกผูอ่ืนนาสนะเสียก็ตาม ตรัสเรียกวา ผูถูกนาสนะ เขาไปสูลัทธิเดียรถีย ตรัส   
เรียกวา เขารีดเดียรถีย.   
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        [๑๕] สองพากยวา ภายหลังนางจึงบอกอยางนีว้า แมเจา เจาขา เม่ือกอนดิฉันรูจกั   
ภิกษณุีนัน่ไดดีทีเดียววา นางเปนพี่หญิง นองหญิง มีความประพฤติเชนนี้ และมีความ   
ประพฤติเชนนี้ แตดิฉันไมโจทดวยตน นัน้ คือ ไมโจทเอง.   
        คําวา ไมบอกแกคณะ คือ ไมบอกแกภิกษณุีอ่ืนๆ   
        [๑๖] บทวา แมภิกษุณนีี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภกิษณุีรูปกอน.   
        คําวา เปนปาราชิก มีอธิบายวา ใบไมเหลืองหลุดจากข้ัวแลวไมควรเพื่อจะเปนของเขียว   
สดข้ึนได ช่ือแมฉันใด ภิกษณุีก็ฉันน้ันแหละ รูอยูวาภิกษุณีลวงปาราชิกธรรมแลว เม่ือเธอ   
ทอดธุระวาจกัไมโจทดวยตน จักไมบอกแกคณะดังนี้เทานั้น เธอยอมไมเปนสมณะ ไมเปนธิดาของ   
พระศากยบุตร เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา เปนปาราชิก.   
        บทวา หาสังวาสมิได ความวา ท่ีช่ือวา สังวาส ไดแกกรรมท่ีพึงทํารวมกัน อุเทศท่ี   
พึงสวดรวมกนั ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นี้ช่ือวาสังวาส สังวาสน้ันไมมีรวมกับภกิษุณนีั้น เพราะ   
เหตุนั้น จึงตรัสวา หาสังวาสมิได.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๗] ภิกษุณีไมบอกดวยเกรงวา ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความ   
วิวาท จักมีแกสงฆ ๑ ไมบอกดวยเขาใจวา สงฆจักแตกกนั สงฆจักราวรานกัน ๑ ไมบอกดวย   
แนใจวา ภิกษณุีนี้เปนคนรายกาจ หยาบคาย จักทําอันตรายแกชีวิต หรือพรหมจรรย ๑ ไมพบ   
ภิกษณุีอ่ืนๆ ท่ีสมควรจะบอก จึงไมบอก ๑ ไมประสงคจะปกปด แตยังมิไดบอก ๑ ไมบอกดวย   
สําคัญวา จักปรากฏดวยการกระทําของเขาเอง ๑ ภิกษุณวีกิลจริต ๑ ภกิษุณีอาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง   
อาบัติแล.   
                ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                ____________________    
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                ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๑๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทาประพฤติตามพระอริฏฐะผูเผาพราน   
แรง ท่ีถูกสงฆพรอมเพรียงกนัยกเสียแลว. บรรดาภิกษณุท่ีีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดประพฤติตามพระอริฏฐะผูเผาพรานแรง ซ่ึงถูกสงฆผู   
พรอมเพรียงกนัยกเสียแลวเลา ...  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
ประพฤติตามอริฏฐะภิกษุผูเผาพรานแรง ซ่ึงถูกสงฆผูพรอมเพรียงกันยกเสียแลว จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทา จึงได   
ประพฤติตามอริฏฐะภิกษุผูเผาพรานแรง ซ่ึงถูกสงฆผูพรอมเพรียงกันยกเสียแลวเลา การกระทําของ   
เธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลาย จงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๗. ๓. อนึ่ง ภิกษุณใีด พึงประพฤติตามภิกษุผูถูกสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียแลว   
ตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน ผูไมเอ้ือเฟอ ไมทําคืนอาบัติ มิไดทําภิกษุผูมีสังวาส   
เสมอกันใหเปนสหาย ภิกษณุีนั้นอันภกิษณุีท้ังหลายพึงวากลาวอยางนี้วา แมเจา ภกิษุนั่น   
แล อันสงฆผูพรอมเพรียงกนัยกเสียแลว ตามธรรม ตามวินัย อันเปนสัตถุศาสน เปนผูไมเอ้ือ   
เฟอ ไมทําคืนอาบัติ มิไดทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย แมเจาอยาประพฤติตาม   
ภิกษนุั่นเลย แลภิกษณุีนั้น อันภิกษุณีท้ังหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนัน้เทียว   
ภิกษณุีนัน้อันภิกษณุีท้ังหลายพึงสวดสมนภุาส กวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย หาก   
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นางถูกสวดสมณุภาสกวาจะครบสามจบอยู สละกรรมนั้นเสีย การสละไดอยางนี้ นั่นเปนการ   
ดี หากนางไมสละเสีย แมภกิษุณนีี้ก็เปนปาราชิก ช่ืออุกขิตตานุวัตติกา หาสังวาสมิได.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        สงฆท่ีช่ือวา พรอมเพรียงกัน คือ มีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดียวกัน.   
        ท่ีช่ือวา ถูกยกเสียแลว คือ ถูกยกเสียในเพราะไมเห็นอาบัติ ในเพราะไมทําคืนอาบัติ   
หรือในเพราะไมสละทิฏฐิบาป.   
        สองบทวา ตามธรรม ตามวินัย คือ โดยธรรมอันใด โดยวนิัยอันใด.   
        บทวา อันเปนสัตถุศาสน คือ เปนคําส่ังสอนของพระผูชํานะกเิลส ไดแกพระพทุธศาสนา.   
        ท่ีช่ือวา ไมเอ้ือเฟอ คือไมเช่ือสงฆ บุคคล หรือกรรม.   
        ท่ีช่ือวา ไมทําคืนอาบัติ คือ ถูกสงฆยกแลว สงฆยังไมเรียกเขาหมู.   
        ท่ีช่ือวา มิไดทําภกิษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย คือ ภิกษุท้ังหลายผูมีสังวาสเสมอ   
กัน ตรัสเรียกวาภิกษุผูสหาย ภิกษนุั้นไมรวมกับภิกษุผูสหายเหลานัน้ เพราะเหตุนัน้ จึงตรัสวา มิได   
ทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกนัใหเปนสหาย.   
        บทวา พึงประพฤติตามภิกษนุั้น ความวา ภกิษุนัน้มีความเหน็อยางใด มีความพอใจ   
อยางใด มีความชอบใจอยางใด แมภิกษุณนีั้นมีความเหน็อยางนัน้ มีความพอใจอยางนั้น มีความ   
ชอบใจอยางนัน้.   
        [๒๐] บทวา ภกิษณุีนั้น ไดแกภกิษณุีผูประพฤติตามภิกษุ ผูถูกสงฆยกเสียแลวนัน้.   
        บทวา อันภิกษุณีท้ังหลาย ไดแกภกิษุณีเหลาอ่ืน คือ ภิกษณุีท่ีไดเห็นไดยินท้ังหลาย   
พึงวากลาวดังนี้วา แมเจา ภกิษุนั้นแล อันสงฆผูพรอมเพรียงกันยกเสียแลว ตามธรรม ตามวินยั   
ตามสัตถุศาสน เปนผูไมเอ้ือเฟอ ไมทําคืนอาบัติ มิไดทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย แม   
เจาอยาประพฤติตามภิกษนุัน่. พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม. หากนางสละได   
การสละไดดั่งนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีท้ังหลายทราบเรือ่งแลวไม   
วากลาว ตองอาบัติทุกกฏ. ภกิษุณนีั้นอันภกิษุณีท้ังหลายพึงคุมตัวไปสูทามกลางสงฆ แลววากลาว  



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 13 
วา แมเจา ภกิษนุั่นแลอันสงฆผูพรอมเพรียงกันยกเสียแลว ตามธรรม ตามวินัย อันเปนสัตถุศาสน   
เปนผูไมเอ้ือเฟอ ไมทําคืนอาบัติ มิไดทําภกิษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย แมเจาอยาประพฤติ   
ตามภิกษุนั่นเลย. พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม. หากเธอสละได การสละได   
ดั่งนี้นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๒๑] ภกิษุณีนัน้ อันภิกษุณีท้ังหลายพึงสวดสมนุภาส. ดูกรภิกษุท้ังหลายก็แลภิกษุณีท้ัง   
หลายพึงสวดสมนุภาสอยางนี้.   
        ภิกษณุีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:   
                กรรมวาจาสมนุภาส   
        แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ภกิษณุีมีช่ือนี้ผูนี้ประพฤติตามภกิษุผูอันสงฆพรอม   
เพรียงกนัยกเสียแลว ตามธรรม ตามวินยั ตามสัตถุศาสน ไมเอ้ือเฟอ ไมทําคืนอาบัติ มิได   
ทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย นางยังไมยอมสละวัตถุนั้น. ถาความพรอมพรั่งของ   
สงฆถึงท่ีนี่แลว สงฆพึงสวดสมนุภาสภิกษณุีผูมีช่ือนี้ เพื่อใหสละวัตถุนัน้. นี้เปนญัตติ.   
        แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ภกิษณุีมีช่ือนี้ผูนี้ประพฤติตามภกิษุผูอันสงฆพรอม   
เพรียงกนัยกเสียแลว ตามธรรม ตามวินยั อันเปนสัตถุศาสน ไมเอ้ือเฟอ ไมคืนอาบัติ มิได   
ทําภิกษผูุมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย นางยังไมยอมสละวัตถุนั้น. สงฆสวดสมภาสภิกษณุีผู   
มีช่ือนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น. การสวดสมนุภาสภิกษุณีผูมีช่ือนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น ชอบแก   
แมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.   
        ดิฉันกลาวความนีเ้ปนคร้ังท่ีสอง ...   
        ดฉัินกลาวความนีเ้ปนคร้ังท่ีสาม ...   
        ภิกษณุีมีช่ือนี้ อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อใหสละวัตถุนั้น. ชอบแกสงฆ เหตุนั้น   
จึงนิ่ง. ดิฉันทรงความน้ีไวดวยอยางน้ี.   
        [๒๒] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติถุลลัจจัย จบกรรมวาจา   
คร้ังสุด ตองอาบัติปาราชิก.   
        [๒๓] บทวา ภกิษณุีแมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภกิษณุีรูปกอน.   
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        คําวา เปนปาราชิก มีอธิบายวา ศิลาหนาแตกสองเส่ียงแลวเปนของกลับตอกันสนิทไม   
ไดฉันใด ภกิษณุีก็ฉันนั้นแล อันสงฆสวดสมนุภาสอยูถึงคร้ังท่ีสาม ยังไมสละ ยอมไมเปนสมณะ   
ไมใชธิดาของพระศากยะบุตร เพราะเหตุนัน้ จึงตรัสวา เปนปาราชิก.   
        บทวา หาสังวาสมิได ความวา ท่ีช่ือวา สังวาส ไดแกกรรมท่ีพึงทํารวมกัน อุเทศท่ี   
พึงสวดรวมกนั ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นั่นช่ือวาสังวาส สังวาสน้ันไมมีรวมกับภิกษนุั้น   
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา หาสังวาสมิได.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาราชิก   
        [๒๔] กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวากรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติปาราชิก.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ไมสละ หองอาบัติปาราชิก.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติปาราชิก.   
                ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ...  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ...  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ...  ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๕] ยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ยอมเสียสละ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกมัมิกา ๑ ไม   
ตองอาบัติแล.   
                                                ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ จบ   
                                                ____________________    
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                                                ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔   
                                                เร่ืองภิกษณุีฉัพพัคคีย   
        [๒๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียมีความกําหนัดยนิดีการท่ีบุรุษบุคคล   
ผูกําหนัดจับมือบาง จับชายผาสังฆาฏิบาง ยืนดวยบาง สนทนาดวยบาง ไปสูท่ีนัดแนะบาง ยินดี   
การท่ีบุรุษมาหาตามนัดบาง เขาไปสูท่ีมุงดวยกันบาง ทอดกายเพื่อประโยชนแกบุรุษนั้น เพื่อประสงค   
จะเสพอสัทธรรมนั้นบาง. บรรดาภิกษณุีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน   
ภิกษณุีฉัพพัคคีย จึงไดมีความกําหนดัยินดกีารท่ีบุรุษบุคคลผูกําหนัดจบัมือบาง จับชายผาสังฆาฏิบาง   
ยืนดวยบาง สนทนาดวยบาง ไปสูท่ีนัดแนะกันบาง ยินดกีารท่ีบุรุษมาหาตามนัดบาง เขาไปสูท่ี   
มุงดวยกันบาง ทอดกายเพื่อประโยชนแกบุรุษนั้น เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั้นบางเลา ... แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ขาววา ภิกษณุีฉัพพคัคียมี   
ความกําหนัด ยินดกีารท่ีบุรุษบุคคลผูกําหนัดจับมือบาง จับชายผาสังฆาฏิบาง ยืนดวยบาง สนทนา   
ดวยบาง ไปสูท่ีนัดแนะกนับาง ยินดกีารท่ีบุรุษมาหาตามนัดบาง เขาไปสูท่ีมุงดวยกันบาง ทอดกาย   
เพื่อประโยชนแกบุรุษนัน้ เพือ่ประสงคจะเสพอสัทธรรมน้ันบาง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงมีความกําหนดั   
ยินดกีารท่ีบุรุษบุคคลผูกําหนัดจับมือบาง จับชายผาสังฆาฏิบาง ยืนดวยบาง สนทนาดวยบาง ไป   
สูท่ีนัดแนะกันบาง ยินดกีารท่ีบุรุษมาหาตามนัดบาง เขาไปสูท่ีมุงดวยกนับาง ทอดกายเพ่ือประโยชน   
แกบุรุษนัน้ เพือ่ประสงคจะเสพอสัทธรรมน้ันบาง การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลาย จงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้   
                                                        พระบัญญัติ   
        ๘.๔. อนึง่ ภิกษณุีใด มีความกําหนัด ยินดกีารท่ีบุรุษบุคคลผูกําหนัดจับมือกด็ี จบั   
ชายผาสังฆาฏิก็ดี ยนืดวยก็ดี สนทนาดวยกด็ี ไปสูท่ีนัดหมายกันก็ดี ยินดีการท่ีบุรุษมาหาตาม   
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นัดก็ดี เขาไปสูท่ีมุงดวยกันก็ดี ทอดกายเพื่อประโยชนแกบุรุษนัน้ เพือ่ประสงคจะเสพ   
อสัทธรรมนั้นก็ดี แมภิกษุณนีี้เปนปาราชิก ช่ืออัฏฐวัตถุกา หาสังวาสมิได.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๗] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มีความกําหนัด คือ มีความยินดียิ่ง มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ.   
        ท่ีช่ือวา ผูกําหนดั คือ กําหนัดนกัแลว มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ.   
        ท่ีช่ือวา บุรุษบุคคล ไดแก มนุษยผูชาย ไมใชยกัษผูชาย ไมใชเปรตผูชาย ไมใชสัตว    
ดิรัจฉานตัวผู เปนผูรูความ เปนผูสามารถเพื่อถึงความเคลาคลึงดวยกาย.   
        บทวา ยนิดีการจับมือกด็ ีความวา ท่ีช่ือวา มือ กําหนดต้ังแตขอศอก ถึงปลายเล็บ   
ภิกษณุยีินดกีารจับอวัยวะเหนือรากขวัญข้ึนไป ใตเขาลงมา เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น   
ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        บทวา ยนิดีการจับชายผาสังฆาฏิก็ดี คือ ยินดกีารจับผานุงก็ดี ผาหมก็ดี เพื่อประสงค   
จะเสพอสัทธรรมนั่น ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        บทวา ยนืดวยก็ดี ความวา ยืนอยูในระยะชวงมือของบุรุษ เพื่อประสงคจะเสพ   
อสัทธรรมนั่น ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        บทวา สนทนาดวยก็ดี ความวา ยืนพดูอยูในระยะชวงมือของบุรุษ เพื่อประสงคจะ   
เสพอสัทธรรมนั่น ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        บทวา ไปสูท่ีนัดแนะกันก็ดี ความวา บุรุษพูดนดัวา โปรดมาสูสถานที่ช่ือนี้ ดังนี้   
ภิกษณุีไปเพ่ือประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น ตองอาบัติทุกกฏทุกๆ กาว พอยางเขาระยะชวงมือของ   
บุรุษ ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        บทวา ยนิดีการท่ีบุรุษมาหาตามนัดก็ดี ความวา ยินดกีารมาตามนัดของบุรุษ เพื่อ   
ประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น ตองอาบัติทุกกฏ พอยางเขาระยะชวงมือ ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        บทวา เขาไปสูท่ีมุงดวยกันก็ดี ความวา พอยางเขาสูสถานท่ีอันมุงไวดวยวัตถุอยางใด   
อยางหนึ่ง เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
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        บทวา ทอดกายเพ่ือประโยชนแกบุรุษนั้นกด็ี ความวา อยูในระยะชวงมือของบุรุษ แลว   
ทอดกายเพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        [๒๘] บทวา แมภิกษุณนีี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภกิษณุีรูปกอน.   
        บทวา เปนปาราชิก มีอธิบายวา ตนตาลมียอดดวนแลวไมอาจงอกอีกได ช่ือแมฉันใด   
ภิกษณุีก็ฉันนัน้เหมือนกัน ทําวัตถุถึงท่ี ๘ ไมใชสมณะ ไมใชธิดาของพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้น   
จึงตรัสวา เปนปาราชิก.   
        บทวา หาสังวาสมิได ความวา ท่ีช่ือวาสังวาส ไดแกกรรมท่ีพึงทํารวมกัน อุเทศท่ี   
พึงสวดรวมกนั ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นี้ช่ือวาสังวาส สังวาสน้ันไมมีรวมกับภกิษุณนีั้น   
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา หาสังวาสมิได.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๙] ไมจงใจ ๑ เผลอสติ ๑ ไมรูตัว ๑ ไมยินดี ๑ วกิลจริต ๑ มีจิตฟุงซาน ๑   
กระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
        [๓๐] แมเจาท้ังหลาย ธรรมคือปาราชิก ๘ สิกขาบท  ดิฉันยกข้ึนแสดงแลวแล ภิกษุณี   
ตองอาบัติปาราชิกอยางใดอยางหนึ่งแลว ยอมไมไดอยูรวมกับภิกษุณีท้ังหลาย ในภายหลัง เหมือน   
ในกาลกอน เปนปาราชิก หาสังวาสมิได ดิฉันขอถามแมเจาท้ังหลาย ในอาบัติปาราชิกเหลานั้นวา   
แมเจาท้ังหลายบริสุทธ์ิแลวหรือ ดิฉันขอถามแมคร้ังท่ีสองวา แมเจาท้ังหลายบริสุทธ์ิแลวหรือ   
ดิฉันขอถามแมคร้ังท่ีสามวา แมเจาท้ังหลายบริสุทธ์ิแลวหรือ? แมเจาท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิใน   
อาบัติปาราชิกเหลานี้แลว เหตุนั้น จึงนิ่ง ดฉัินทรงความน้ีไวดวยอยางนี้แล.   
                                                ปาราชิกกัณฑ จบ   
                                                _______________    
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                                                สัตตรสกัณฑ   
        แมเจาท้ังหลาย ก็ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๗ สิกขาบทนี้แล มาสูอุเทศ.   
                                        สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑   
                                        เร่ืองอุบาสกกับภกิษุณีถุลลนันทา   
        [๓๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น อุบาสกคนหนึ่งถวายโรงเกบ็ของแกภกิษณุีสงฆแลว   
ถึงอนิจกรรม. เขามีบุตรอยู ๒ คน คนหนึง่เปนคนไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใส อีกคนหนึ่งเปนคนมี   
ศรัทธา เล่ือมใส. บุตรท้ังสองนั้นแบงสมบัติของบิดาแลว ตอมาบุตรคนท่ีไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใส   
จึงไดพดูกับบุตรคนท่ีมีศรัทธาเล่ือมใสวา โรงเก็บของของเรายังมีอยู เรามาแบงกันเถิด. เม่ือเขาพูด   
อยางนั้นแลว บุตรคนท่ีมีศรัทธาเล่ือมใสพูดหามวา เจาอยาไดพดูอยางนี้ โรงเก็บของนั้น บิดาของ   
เราไดถวายภิกษุณีสงฆแลว.   
        แมคร้ังท่ีสอง บุตรคนท่ีไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใส ก็พดูวา โรงเก็บของของเรา เราจะแบงกัน.   
คร้ังนั้นแล บุตรคนท่ีมีศรัทธาเล่ือมใสก็พูดหามวา เจาอยาไดพูดอยางนี้ โรงเก็บของนั้น บิดาของเรา   
ไดถวายแกภิกษุณีสงฆแลว.   
        แมคร้ังท่ีสาม บุตรคนท่ีไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใส ก็พดูวา โรงเก็บของของเรา เราจะแบงกัน.   
คร้ังนั้นแล บุตรคนท่ีมีศรัทธาเล่ือมใสจึงคิดวา ถาโรงเก็บของนั้นจักเปนของเรา เราก็จักถวายแก   
ภิกษณุีสงฆ แลวกลาววา เราจงแบงกันเถิด. บังเอิญโรงเก็บของท่ีเขาท้ังสองแบงกันนัน้ ไดตกแก   
บุตรคนท่ีไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใส.   
        คร้ังนั้นแล จึงบุตรคนท่ีไมมีศรัทธา ไมเล่ือมใส ไดเขาไปหาภกิษณุีท้ังหลาย แลวบอกวา   
เชิญแมเจาท้ังหลายออกไปเถิด เจาขา เพราะโรงเก็บของเปนของขาพเจา.   
        เม่ือเขาบอกอยางนัน้แลว ภกิษณุีถุลลนันทาไดพูดวา นายอยาพูดอยางนี้ บิดาของพวกนาย   
ไดถวายแกภิกษุณีสงฆแลว.   
        ตางเถียงกันอยูวา ถวายแลว ไมไดถวาย แลวฟองมหาอํามาตยผูพิพาษา. มหาอํามาตย   
ถามวา แมเจา ใครเลาจะทราบวาไดถวายแลวแกภิกษุณีสงฆ?   
        เม่ือเขาถามอยางนั้นแลว ภิกษณุีถุลลนันทายอนถามพวกมหาอํามาตยเหลานัน้วา พวก   
ทานไดเห็นหรือไดยินบางไหมวา ทานท่ีเขาถวายกันตองต้ังพยานดวย?   
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        จึงมหาอํามาตยเหลานัน้พูดวา แมเจาพูดจริงแท แลวไดตดัสินโรงเก็บของน้ันใหแก   
ภิกษณุีสงฆ.   
        คร้ันบุรุษนั้นแพคดีแลว จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษณุีโลนเหลานี้ไมเปน   
สมณะ เปนหญิงฉอโกง ไฉนจึงไดใหผูพพิากษาริบโรงเก็บของของเราเสียเลา.   
        ภิกษณุีถุลลนันทาไดแจงความเร่ืองนัน้แกมหาอํามาตย. มหาอํามาตยไดใหปรับไหมบุรุษนัน้.   
        คร้ันบุรุษนั้นถูกปรับไหมแลว ไดใหสรางท่ีพักอาชีวกไวใกลๆ สํานักภกิษณุี แลวสงพวก   
อาชีวกไปอยูดวยส่ังวา จงชวยกันกลาวลวงเกินภิกษณุีพวกน้ัน.   
        ภิกษณุีถุลลนันทาไดแจงความนัน้แกมหาอํามาตย. มหาอํามาตยไดใหจองจําเขาแลว. พวก   
ชาวบานพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา คร้ังแรกพวกภิกษุณไีดใหเจาหนาท่ีริบโรงเก็บของ   
คร้ังท่ีสองใหปรับไหม คร้ังท่ีสามใหจองจาํ คราวนี้เหน็ทีจะใหประหารชีวิต. พวกภิกษุณีไดยนิ   
ชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวาไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดชอบเปนคนกลาวหาเร่ืองเลา แลวแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุ   
ท้ังหลายๆ ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
ชอบกลาวหาเรื่อง จริงหรือ?   
        ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา จริง พระพทุธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทา จึงไดชอบ   
กลาวหาเร่ืองเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลาย จงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้   
                พระบัญญัติ   
        ๙.๑. อนึ่ง ภิกษณุีใด ชอบกลาวหาเร่ืองกับคหบดกี็ดี บุตรคหบดีก็ด ีทาสก็ดี กรรมกร   
ก็ดี โดยท่ีสุด แมสมณะปริพาชก ภิกษุณนีีต้องธรรมคือสังฆาทิเสส ช่ือนิสสารณียะ มีอันให   
ตองอาบัติขณะแรกทํา.   
                                เร่ืองอุบาสกกับภกิษณุถุีลลนันทา จบ.   
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                                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา กลาวหาเร่ือง ไดแก ท่ีเขาเรียกวาผูกอคดี.   
        ท่ีช่ือวา คหบดี ไดแก บุรุษผูครอบครองเรือนคนใดคนหน่ึง.   
        ท่ีช่ือวา บุตรคหบดี ไดแก บุตรหรือพีน่องชายคนใดคนหน่ึง.   
        ท่ีช่ือวา ทาส ไดแก ทาสที่เกิดในเรือนเบี้ย ทาสสินไถ ทาสเชลย.   
        ท่ีช่ือวา กรรมกร ไดแก คนรับจาง คนท่ีถูกเกณฑมา.   
        ท่ีช่ือวา สมณะปริพาชก ไดแกบุรุษคนใดคนหนึ่งผูเขาบวชเปนปริพาชก เวนภกิษุ   
ภิกษณุี สิกขมานา สามเณร และสามเณรี.   
        ภิกษณุแีสวงหาเพ่ือนกด็ี เดินไปก็ดี ดวยต้ังใจวา จักกอคดี ตองอาบัติทุกกฏ บอกแจง   
เร่ืองของคนหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ แจงเร่ืองของคนท่ีสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย คดีถึงท่ีสุด ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส.   
        [๓๓] บทวา มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา ความวา ตองอาบัติพรอมกับลวงวัตถุ   
โดยไมตองสวดสมนุภาส.   
        ท่ีช่ือวา นสิสารณียะ ไดแก ขับออกจากหมู.   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ ใหมานัตเพือ่อาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดมิ   
เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชภิกษุณีรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวาสังฆา   
ทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนช่ือของอาบัตินิกายนัน้แล แมเพราะเหตุนั้น   
จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๔] ภิกษุณีถูกมนษุยเกาะตัวไป ๑ ขออารักขา ๑ บอกไมเจาะตัว ๑ วิกลจริต ๑   
ภิกษณุีอาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                                สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ จบ.  
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                                                สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๒   
                                        เร่ืองชายาเจาลิจฉวีกับภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๓๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ชายาของเจาลิจฉวีองคหนึ่งในพระนครเวสาลี   
ประพฤตินอกใจ. จึงเจาลิจฉวีองคนั้นรับส่ังกะนางวาเจางดเวนไดเปนการดี เราจักทําความพินาศ   
ใหแกเจา. แมนางถูกวากลาวอยางนีก้็ไมเช่ือฟง. ก็สมัยนั้นแล คณะเจาลิจฉวีแหงพระนครเวสาลี   
กําลังประชุมกนัดวยกรณียะบางอยาง. จึงเจาลิจฉวีองคนัน้ไดกลาวกะเจาลิจฉวีเหลานั้นวา ทานผูมี   
เกียรติท้ังหลาย ขอจงโปรดอนุญาตสตรีผูหนึ่งใหแกขาพเจา.   
        คณะถามวา สตรีผูนั้นคือใคร?   
        เจาชายสามีของนางตอบวา คือ ภรรยาของขาพเจา ประพฤตินอกใจ ขาพเจาจักฆานาง.   
        คณะกลาววา จงเขาใจเอาเอง รูเอาเองเถิด.   
        สตรีผูนั้นทราบขาววา สามีใครจักฆาเรา จึงเก็บส่ิงของท่ีดีๆ หนีไปยงัพระนครสาวตัถี   
เขาหาเหลาเดยีรถียขอบวช พวกเดียรถียไมปรารถนาจะใหนางบวช นางจึงเขาไปหาภกิษุณี ขอ   
บวช แมภิกษณุีท้ังหลายก็ไมปรารถนาจะใหนางบวช จงึเขาไปหาภกิษุณีถุลลนันทา แสดงหอของ   
แลวขอบวช ภกิษุณีถุลลนันทารับหอของ แลวใหนางบวช.   
        คร้ันเจาลิจฉวีนั้นทรงสืบหาสตรีนั้นไปถึงพระนครสาวัตถี พบนางบวชอยูในสํานักภกิษณุี   
จึงเขาเฝาพระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขอเดชะ ชายาของหมอมฉันลักของมีคามาสูพระนคร   
สาวัตถี ขอพระองคจงทรงอนุญาตชายาของหมอมฉันผูนัน้เถิด พระพุทธเจาขา.   
        พระราชารับส่ังวา พนาย ถาเชนนั้น เชิญทานคนหา พบแลวมาบอก.   
        เจาลิจฉวกีราบทูลวา หมอมฉันเห็นนางบวชอยูในสํานักภกิษณุี พระพุทธเจาขา.   
        พระราชาตรัสวา ถานางบวชอยูในสํานักภกิษณุี เราก็ทําอะไรนางไมได เพราะพระธรรมอัน   
พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ขอนางจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.   
        จึงเจาลิจฉวีนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนเหลาภิกษุณจีึงไดใหหญิงโจรบวชเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินเจาลิจฉวีนัน้เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดใหหญิงโจรบวชเลา แลวแจงเร่ือง   
นั้นแกภกิษุท้ังหลาย.   
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                                                        ทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา ภิกษณุี   
ถุลลนันทาใหหญิงโจรบวชหรือ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทา จึงไดให   
หญิงโจรบวชเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลาย จงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้   
                                                                พระบัญญัติ   
        ๑๐. ๒. อนึ่ง ภิกษุณใีด รูอยูวาหญิงเปนโจร ผูปรากฏ เปนนักโทษประหาร ไม   
บอกกลาวพระราชา หมู คณะ นายหมวดหรือนายกอง รับใหบวช เวนแตบวชมาแลว ภิกษณุี   
แมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส ช่ือนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.   
        เร่ืองชายาเจาลิจฉวีกับภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                                                        สิกขาบทวิภังค   
        [๓๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ช่ือวา ภกิษณุ ี  
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รู คือ รูเองก็ตาม คนอ่ืนบอกแกนางก็ตาม เจาตัวบอกก็ตาม.   
        ท่ีช่ือวา โจร ความวา สตรีใดถือเอาทรัพยท่ีเจาของมิไดให อันเปนสวนขโมย ไดราคา   
หามาสกก็ดี เกนิกวาหามาสกก็ดี สตรีนั้นช่ือวาเปนโจร.   
        ท่ีช่ือวา ถูกประหาร ไดแก ผูทํากรรมถึงถูกฆา.   
        ท่ีช่ือวา ผูปรากฏ คือ ผูท่ีคนอ่ืนรูกันแลววา นางนี้จะตองถูกประหาร.   
        บทวา ไมบอกกลาว คือ ไมขออนุญาต.   
        ท่ีช่ือวา พระราชา ความวา พระราชาทรงปกครองในถ่ินใด ตองขอพระบรมราชานุญาต   
ในถ่ินนั้น.   
        ท่ีช่ือวา หมู ตรัสหมายหมูภิกษณุี ตองบอกหมูภกิษณุี.   
        ท่ีช่ือวา คณะ ความวา คณะปกครองในถ่ินใด ตองบอกคณะในถ่ินนั้น.   
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        ท่ีช่ือวา นายหมวด ความวา นายหมวดปกครองในถ่ินใด ตองบอกนายหมวดในถ่ินนั้น.   
        ท่ีช่ือวา นายกอง ความวา นายกองปกครองในถ่ินใด ตองบอกนายกองในถ่ินนัน้.   
        บทวา เวนแตบวชมาแลว ความวา เวนสตรีท่ีบวชมาแลว.   
        ท่ีช่ือวา บวชมาแลว มีสอง คือ บวชมาแลวในสํานักเดียรถีย ๑ บวชมาแลวในสํานกั   
ภิกษณุีเหลาอ่ืน ๑.   
        เวนแตสตรีท่ีบวชมาแลว ภิกษุณีรับวาจักใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารินีก็ดี บาตร   
ก็ดี จวีรก็ดี หรือสมมติสีมา ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสอง   
คร้ัง ตองอาบัติถุลลัจจัย จบกรรมวาจาคร้ังสุด อุปชฌายา ตองอาบัติสังฆาทิเสส คณะและอาจารินี   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๓๗] บทวา ภกิษณุีแมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภกิษณุีรูปกอนๆ   
        บทวา มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา คือ ตองอาบัติพรอมกับลวงวัตถุโดยไมตองสวด   
สมนุภาส.   
        ท่ีช่ือวา นสิสารณียะ ไดแก ขับออกจากหมู.   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สังฆเทานัน้ ใหมานัตเพือ่อาบัตินั้น ... แมเพราะเหตุนั้น   
จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.   
                                                                บทภาชนยี   
        [๓๘] หญิงโจร ภิกษณุสํีาคัญวาหญิงโจร รับใหบวช เวนแตบวชมาแลว ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
        หญิงโจร ภิกษณุีสงสัย รับใหบวช เวนแตบวชมาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.   
        หญิงโจร ภิกษณุีสําคัญวาไมใชหญิงโจร รับใหบวช เวนแตบวชมาแลว ไมตองอาบัติ.   
        ไมใชหญิงโจร ภิกษณุีสําคัญวาหญิงโจร รับใหบวช เวนแตบวชมาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชหญิงโจร ภิกษณุีสงสัย รับใหบวช เวนแตบวชมาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชหญิงโจร ภิกษณุีสําคัญวาไมใชหญิงโจร รับใหบวช เวนแตบวชมาแลว ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๙] ไมรู รับใหบวช ๑ ขออนุญาตแลว รับใหบวช ๑ บวชมาในฝายอ่ืนแลว รับให   
อยูในสํานกั ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                                สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
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                                                สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๓   
                                        เร่ืองอันเตวาสินีของพระเถรีภัททากาปลานี   
        [๔๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   
เขตพระนครสาวัตถี.      คร้ังนั้น ภกิษณุีอันเตวาสินีของพระเถรีภัททากาปลานี   ทะเลาะกับภิกษณุี   
ท้ังหลายแลวหนีไปสกุลญาติในหมูบานตาํบลหนึ่ง. พระเถรีภัททากาปลานีไมเห็นนาง จึงถามภิกษุณี   
ท้ังหลายวา ภกิษุณีมีช่ือนี้หายไปไหน?   
        ภิกษณุีท้ังหลายตอบวา เธอทะเลาะกับภิกษณุีท้ังหลาย แลวกห็ายไป เจาคะ.   
        พระเถรีขอรองวา สกุลญาติของเธออยูท่ีตําบลบานโนน ขอแมเจาชวยโปรดไปสืบถามดู   
ท่ีบานทันที.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไปที่บานนั้น พบเธอแลวถามวา แมเจา ทําไมเธอจึงมาคนเดียวเลา ไม   
ถูกคนรังแกบางหรือ?   
        ภิกษณุีนัน้ตอบวา ไมถูก เจาขา.   
        บรรดาภกิษุณีท้ังหลายที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวาไฉนภิกษุณจีึง   
ไดไปในละแวกบานคนเดียวเลา ...   
                                                                        ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณผูีเดียวไป   
ในละแวกบาน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีผูเดียวจึงไดไปใน   
ละแวกบานเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีตั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๑. ๓. อนึ่ง ภิกษุณใีด ผูเดียวไปสูละแวกบาน ภกิษณุีแมนี้ ก็ตองธรรมคือ   
สังฆาทิเสส ช่ือนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.   
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        ก็สิกขาบทนี้ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษณุีท้ังหลายดวยประการฉะน้ี.   
        เร่ืองอันเตวาสินีของพระเถรีภัททากาปลานี จบ.   
                เร่ืองภิกษณุีสองรูป   
        [๔๑] สมัยตอมา ภกิษณุสีองรูปเดินทางจากเมืองสาเกตไปพระนครสาวัตถี ในระหวาง   
ทางตองขามแมน้ํา. จึงภกิษณุีสองรูปนั้นเขาไปหาพวกคนพายเรือแลววิงวอนวา ขอทานไดโปรด   
สงเคราะหใหพวกขาพเจาขามฟากสักหนอย.   
        พวกคนเรือกลาววา แมเจาท้ังหลาย พวกขาพเจาไมสามารถใหขามแมน้ําคราวเดียวสองรูป   
ได คนเรือคนหนึ่ง ยังภิกษณุีรูปหนึ่งใหขามฟาก. เขาขามถึงฝงแลวไดขมขืนใจภกิษณุีรูปท่ีขามฟาก.   
คนเรือท่ียังไมขามฟากมาก็ขมขืนใจภกิษณุรูีปท่ียังไมขามฟากมา.   
        เธอท้ังสองนั้นภายหลังพบกันแลวถามกันข้ึนวา เธอไมถูกรังแกดอกหรือ?   
        รูปท่ีถูกถามตอบวา ดิฉันถูก เจาคะ ก็เธอไมถูกรังแกหรือ?   
        อีกรูปหนึง่ตอบวา ดิฉันก็ถูก เจาคะ.   
        คร้ันภิกษณุีเหลานัน้ไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดแจงเร่ืองนั้นแกภิกษณุีท้ังหลาย. บรรดา   
ภิกษณุีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีรูปเดยีว จงึไปฝงแมน้ํา   
แลวแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลายๆ กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณีรูปเดียว   
ไปฝงแมน้ํา จริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีรูปเดียว จึงไดไป   
ฝงแมน้ําเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระอนุบัญญัติ ๑   
        ๑๑. ๓ ก. อนึ่ง ภิกษุณใีด ผูเดียวไปสูละแวกบานกด็ี ผูเดียวไปสูฝงแมน้ําก็ดี   
ภิกษณุีแมนี้กต็องธรรมคือสังฆาทิเสส ช่ือนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.   
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        ก็แลสิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษุณีท้ังหลาย ดวย   
ประการฉะนี้.   
                เร่ืองภิกษณุีสองรูป จบ.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๔๒] สมัยตอมา ภกิษณุีหลายรูปไดพากันไปสูพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท เขาถึง   
บานตําบลหนึง่ในเวลาเย็น. ในบรรดาภกิษณุีเหลานัน้ รูปหนึ่งทรงโฉมวิไล นาพิศ พึงชม. บุรุษ   
ผูหนึ่งพอไดสบนางก็มีจิตปฏิพัทธ. จึงเม่ือเขาตกแตงท่ีพกัแรมถวายภกิษุณีเหลานั้น ไดจัดท่ีพกัแรม   
สําหรับภิกษณุสีวยน้ันไว ณ สวนขางหนึ่ง. คราวนั้น นางกําหนดรูไดทันทีวา บุรุษผูนีถู้กราคะกลุมรุม   
แลว ถากลางคืนเขาจักเขาหา ความเสียหายจักมีแกเรา แลวไมบอกลาภกิษุณีท้ังหลาย หนีไปพกัแรม   
ในสกุลอ่ืน. คร้ันเวลาราตรีบุรุษนั้นมาคนหาภิกษณุีสวยน้ัน ไดกระทบถึงภิกษณุีท้ังหลาย. ภกิษณุี   
ท้ังหลายไมเหน็ภิกษุณีสวยน้ัน จึงพดูกันอยางนี้วา นางตามผูชายไปแลวเปนแน.   
        คร้ันราตรีนั้นผานไป ภกิษณุีสาวก็เขาไปหาภิกษณุีท้ังหลาย. ภกิษณุีท้ังหลายถามนางวาเธอ   
เดินออกไปกบัผูชายอ่ืนหรือ?   
        นางปฏิเสธวา ไมไดเดนิกับผูชาย เจาคะ แลวเลาเร่ืองนั้นแกภกิษณุท้ัีงหลาย.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนในเวลาราตรี   
ภิกษณุีจึงไดอยูแตลําพังปราศจากพวกเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณผูีเดียวอยู   
ปราศจากพวกในราตรี จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีผูเดียว จึงไดอยู   
ปราศจากพวกในราตรีเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล ภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
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                พระอนุบัญญัติ ๒   
        ๑๑. ๓. ข. อนึ่ง ภิกษุณใีด ผูเดียวไปสูละแวกบานกด็ี ผูเดียวไปสูฝงแมน้ําก็ดี ผู   
เดียวอยูปราศจากพวกในราตรีก็ดี ภกิษณุีแมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส ช่ือนิสสารณียะ มี   
อันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษณุีท้ังหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๔๓] สมัยตอมา ภกิษณุหีลายรูปเดินทางไกลไปพระนครสาวัตถี ในโกศลชนบท. ภิกษณุี   
รูปหนึ่งในจํานวนนั้นปวดอุจจาระ จึงไดเดินลาหลังไปแตผูเดียว. พวกชาวบานพบนางแลว ไดขมขืน   
ใจ. ตอมานางเขาไปหาภกิษณุีพวกนัน้ ภกิษุณีพวกนั้นไดถามวา ทําไมเธอจึงเดินลาหลังแตผูเดียว   
เลา ไมถูกคนรังแกดอกหรือ?   
        นางตอบวา ถูกรังแกมาแลว.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุีจงึเดินปลีก   
ไปจากคณะแตผูเดียวเลา ...  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณีเดินปลีกไป   
จากคณะแตผูเดียวจริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ไฉนภิกษณุีผูเดียวจึงไดเดินปลีกไปจาก   
คณะเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระอนุบัญญัติ ๓   
        ๑๑. ๓. ค. อนึ่ง ภิกษุณใีด ผูเดียวไปสูละแวกบานกด็ี ผูเดียวไปสูฝงแมน้ําก็ดี ผูเดียว   
อยูปราศจากพวกในราตรีก็ด ีผูเดียวเดินปลีกไปจากคณะก็ดี ภกิษณุีแมนี้ก็ตองธรรมคือ   
สังฆาทิเสส ช่ือนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.   
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                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ผูเดียวเดินไปสูละแวกบานก็ดี ความวา บานท่ีมีเคร่ืองลอม ยางเทาลวงเขาเขต   
ลอมกาวท่ีหนึง่ ตองอาบัติถุลลัจจัย กาวท่ีสอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส. บานท่ีไมมีเคร่ืองลอม ยาง   
เทาลวงอุปจารกาวท่ีหนึ่ง ตองอาบัติถุลลัจจัย กาวท่ีสองตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        บทวา ผูเดียวเดินไปสูฝงแมน้ํากด็ี ความวา สถานท่ีท่ีนางภิกษุณีครองผาปกปดมณฑล   
สามเดินขามน้าํในท่ีใดท่ีหนึง่ ผาอันตรวาสกเปยก ช่ือวาแมน้ํา. ยางเทาขามกาวท่ีหนึ่ง ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย ยางเทาขามกาวท่ีสอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        บทวา ผูเดียวอยูปราศจากพวกในราตรีก็ดี ความวา จวนจะละหัตถบาสเพื่อนภกิษุณี   
พรอมกับอรุณข้ึน ตองอาบัติถุลลัจจัย ละแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        บทวา ผูเดียวเดินปลีกไปจากคณะก็ดี ความวา ในปาไมมีหมูบาน จวนจะละอุปจารแหง   
การมองเห็น หรือไดยนิเสียงเพ่ือนภกิษณุี ตองอาบัติถุลลัจจัย ละแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        [๔๕] บทวา ภกิษณุีแมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภกิษณุีรูปกอน.   
        บทวา มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา ความวา ตองอาบัติพรอมกับการลวงวัตถุ โดยไม   
        ตองสวดสมนุภาส.   
        ท่ีช่ือวา นสิสารณียะ แปลวา ถูกขับออกจากหมู.   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหมานัต ... แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา   
สังฆาทิเสส.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๖] มีเพื่อนภกิษณุีไปตามดวยก็ดี สึกแลวกด็ี ถึงมรณภาพแลวก็ดี ไปเขารีดเดียรถีย   
ก็ดี ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ จบ.   
                ______________________   
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                สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔   
                เร่ืองภิกษณุีจณัฑกาลี   
        [๔๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีจณัฑกาลีเปนผูกอความบาดหมาง กอความ   
ทะเลาะ กอความวิวาท กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ. เม่ือสงฆจะลงทัณฑกรรมแกนาง   
แตภกิษณุีถุลลนันทาคานไว. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทาไดไปสูตําบลบานหน่ึงดวยกิจจําเปนบาง   
อยาง. คร้ันภกิษุณีสงฆทราบวาภกิษณุีถุลลนันทาหลีกไปแลว จึงยกภิกษุณีจณัฑกาลีเสียจากหมูเพราะ   
ไมเห็นอาบัติ. ภิกษณุีถุลลนันทาเสร็จกรณยีะนัน้ในบานแลว กลับมาสูพระนครสาวตัถีตามเดิม.   
เม่ือนางมาถึง ภิกษณุีจณัฑกาลีไมปูอาสนะ ไมเขาไปจัดต้ังน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา   
ไมลุกรับบาตรจีวร ไมตอนรับดวยน้ําดื่ม. นางจึงถามภิกษุณีจณัฑกาลีวา เหตุไฉนเม่ือเรามาถึง   
เธอจึงไมปูอาสนะ ไมจดัต้ังน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา ไมลุกรับบาตรจีวร ไมตอนรับ   
ดวยน้ําดื่มเลา?   
        ภิกษณุีจณัฑกาลีตอบวา การท่ีเปนเชนนั้นนัน่ เพราะดิฉันเปนภกิษุณีไมมีท่ีพึ่ง เจาคะ.   
        ภิกษณุีถุลลนันทาถามวา เหตุไฉนเลา เธอจึงเปนคนไมมีท่ีพึ่ง?   
        ภิกษณุีจณัฑกาลีช้ีแจงวา เพราะภิกษณุีเหลานี้คงเขาใจดิฉันวา นางน้ีเปนคนไมมีท่ีพึ่ง ไม   
มีใครรูจัก กิจอันเปนหนาท่ีของนางคนน้ีก็ไมมีสักอยาง จึงไดยกดิฉันเสียจากหมู เพราะไมเหน็   
อาบัติ เจาคะ.   
        ภิกษณุีถุลลนันทากลาววา ภิกษุณีเหลานั้นเปนพาล ไมฉลาด ไมรูจักกรรมหรือโทษของ   
กรรม กรรมวบัิติ หรือกรรมสมบัติ เราเทาน้ันจึงจะรูจักกรรม โทษของกรรม กรรมวบัิติ และ   
กรรมสมบัติ เราจะพึงทํากรรมท่ีเราไมไดรวมทํา หรือจะพึงยังกรรมท่ีเขาทําแลวใหกําเริบ แลวให   
ประชุมภิกษุณสีงฆดวน เรียกภิกษุณจีัณฑกาลีใหเขาหมู.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา   
ไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ จึงไดเรียกภกิษุณีผูซ่ึงสงฆพรอมเพรียงกนัยกเสียจาก   
หมูตามธรรม ตามวินยั ตามสัตถุศาสนแลวใหเขาหมูเลา ... แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค.   
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                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
ไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ เรียกภกิษณุผูีซ่ึงสงฆพรอมเพรียงกนัยกเสียจากหมู   
ตามธรรม ตามวินัย อันเปนสัตถุศาสนแลวใหเขาหมู จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทา ไมบอก   
กลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ จึงไดเรียกภิกษุณีผูซ่ึงสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมู ตาม   
ธรรม ตามวินัย อันเปนสัตถุศาสนแลวใหเขาหมูเลา การกระทําของนางน้ัน ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส  ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๒. ๔. อนึ่ง ภิกษุณใีด ไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ เรียกภิกษณุี   
ผูซ่ึงสงฆพรอมเพรียงกนัยกเสียจากหมู ตามธรรม ตามวินัย อันเปนสัตถุศาสนแลวใหเขา   
หมู ภิกษณุีแมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส ช่ือนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.   
                เร่ืองภิกษณุีจณัฑกาลี จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๘] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ช่ือวา ภกิษณุ ี  
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        สงฆท่ีช่ือวา พรอมเพรียงกัน คือ มีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดียวกัน.   
        ท่ีช่ือวา ยกเสียจากหมู คือ ถูกยกเสียจากหมู เพราะไมเห็นอาบัติ หรือเพราะไมทําคืน   
อาบัติ หรือเพราะไมสละคืนทิฏฐิบาป.   
        บทวา ตามธรรม ตามวินัย คือตามธรรมใด ตามวนิยัใด.   
        บทวา อันเปนสัตถุศาสน ไดแก ธรรมนั้น วนิัยนั้นเปนคําส่ังสอนของพระชินะ คือ   
เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจา.   
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        บทวา ไมบอกกลาวการกสงฆ คือ ไมบอกเลาการกสงฆผูทํากรรมใหทราบ.   
        บทวา ไมรูฉันทะของคณะ คือ ไมรูความพอใจของคณะ.   
        ภิกษณุีประสงคจะเรียกเขาหมู แสวงหาคณะก็ดี สมมติสีมาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ   
ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติถุลลัจจัย จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส.   
        [๔๙] บทวา ภกิษณุีแมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภกิษณุีรูปกอนๆ.   
        บทวา มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา ความวา ตองอาบัติพรอมกับการลวงวัตถุ โดย   
ไมตองสวดสมนุภาส.   
        ท่ีช่ือวา นสิสารณีย ไดแก ถูกขับออกจากหมูสงฆ.   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหมานัต ... แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา   
สังฆาทิเสส.   
                บทภาชนีย   
                ติกะสังฆาทิเสส   
        [๕๐] กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม เรียกเขาหมู ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย เรียกเขาหมู ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม เรียกเขาหมู ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวากรรมเปนธรรม ...  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๕๑] บอกกลาวการกสงฆผูทํากรรม แลวเรียกเขาหมู ๑ รูฉันทะของคณะ แลวเรียก   
เขาหมู ๑ เรียกภิกษณุีผูประพฤติชอบแลวเขาหมู ๑ เรียกเขาหมูในเม่ือการกสงฆผูทํากรรมไมมี ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ จบ.   
                ______________________   
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                สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕   
                เร่ืองภิกษณุีสุนทรีนันทา   
        [๕๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีสุนทรีนันทาเปนผูทรงโฉมวิไล นาพิศพึงชม.   
คนท้ังหลายแลเห็นนางท่ีในโรงฉันแลวมีความพึงพอใจ ตางถวายโภชนาหารที่ดีๆ แกนางผูมีความ   
พึงพอใจ. นางฉันไดพอแกความประสงค. ภิกษณุีรูปอ่ืนๆ ไมไดฉันตามตองการ.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาสุนทรีนันทา   
จึงไดมีความยนิดีรับของเค้ียวของฉันดวยมือของตนเอง จากมือของบุรุษบุคคลผูมีความพึงพอใจ   
แลวเค้ียวฉันเลา ... แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณสุีนทรีนันทา   
มีความยินดีรับของเค้ียวของฉันดวยมือของตนเอง จากมือของบุรุษบุคคลผูมีความพึงพอใจ แลว   
เค้ียวฉัน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน ภกิษณุีสุนทรีนันทา จึง   
ไดยินดีรับของเค้ียวของฉันดวยมือของตนเองจากมือของบุรุษบุคคลผูมีความพึงพอใจแลวเค้ียวฉันเลา   
การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลาย จงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้   
                พระบัญญัติ   
        ๑๓. ๕. อนึ่ง ภิกษุณใีด มีความพึงพอใจ รับของเค้ียวก็ดี ของฉันกด็ ีดวยมือ   
ของตนเอง จากมือของบุรุษบุคคลผูมีความพึงพอใจแลวเค้ียวกด็ี ฉันก็ดี ภกิษณุีแมนี้ก็ตอง   
ธรรมคือสังฆาทิเสส ช่ือนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.   
                เร่ืองภิกษณุีสุนทรีนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภงัค   
        [๕๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
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        ท่ีช่ือวา มีความพึงพอใจ คือ มีความยินดียิ่งนกั มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ.   
        ท่ีช่ือวา ผูมีความพึงพอใจ คือ มีความยนิดียิ่งนัก มีความเพงเล็ง มีจติปฏิพัทธ.   
        ท่ีช่ือวา บุรุษบุคคล ไดแก มนุษยผูชาย ไมใชยกัษผูชาย ไมใชเปรตผูชาย ไมใช   
สัตวดิรัจฉานตัวผู เปนผูรูความ สามารถเพ่ือจะยินดยีิ่งนัก.   
        ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือ ยกเวนโภชนะ ๕ อยาง กับน้ําและไมสีฟน นอกน้ันช่ือวาของเค้ียว.   
        ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแกโภชนะท้ังหา คือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑ ปลา ๑ เนื้อ ๑.   
        ภิกษณุีรับประเคนดวยต้ังใจวา จักเค้ียว จกัฉัน ตองอาบัติถุลลัจจัย กลืนกิน ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ทุกๆ คํากลืน.   
        [๕๔] บทวา ภกิษณุีแมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภกิษณุีรูปกอนๆ   
        บทวา มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา คือ ตองอาบัติพรอมกับการลวงวัตถุ โดยไมตอง   
สวดสมนุภาส.   
        ท่ีช่ือวา นสิสารณียะ ไดแก ถูกขับออกจากหมูสงฆ   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหมานัต ... แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา   
สังฆาทิเสส.   
        รับประเคนน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                บทภาชนีย   
        [๕๕] ฝายหนึ่งมีความพึงพอใจ รับประเคนดวยต้ังใจวา จักเค้ียวจกัฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
กลืนกิน ตองอาบัติถุลลัจจัยทุกๆ คํากลืน รับประเคนน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ท้ังสองฝายมีความพึงพอใจ รับประเคนจากมือยักษผูชาย เปรตผูชาย บัณเฑาะก หรือ   
หรือสัตวดิรัจฉานตัวผูท่ีมีกายคลายมนุษย ดวยต้ังใจวา จกัเค้ียว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
กลืนกิน ตองอาบัติถุลลัจจัย ทุกๆ คํากลืน. รับประเคนน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เขามีความพึงพอใจฝายเดียว รับประเคนดวยต้ังใจวา จักเค้ียว จกัฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
กลืนกินตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน รับประเคนน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๕๖] ท้ังสองฝายไมมีความพึงพอใจ ๑ รูอยูวาเขาไมมีความพึงพอใจจึงรับประเคน ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ จบ.   
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                สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖   
                เร่ืองภิกษณุีสุนทรีนันทา   
        [๕๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีสุนทรีนันทาเปนผูทรงโฉมวิไล นาพิศพึงชม.   
คนท้ังหลายพบนางท่ีในโรงฉันแลว ตางมีความพอใจ ถวายโภชนาหารท่ีดีๆ แกนาง นางรังเกียจไม   
รับประเคน. ภกิษุณีผูนัง่รอลําดับจึงถามนางวา แมเจา เหตุไรแมเจาจึงไมรับประเคนเลา เจาคะ?   
        นางตอบวา เพราะเขามีความพอใจ เจาคะ.   
        ภิกษณุีนัน้ถามวา กแ็มเจามีความพอใจดวยหรือ?   
        สุ. ไมมี เจาคะ.   
        ภิ. แมเจา บุรุษบุคคลนั่น มีความพอใจก็ตาม ไมมีความพอใจก็ตาม จักทําอะไรแก   
แมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิด เจาคะ บุรุษบุคคลนั้นจักถวายของส่ิงใด   
เปนของเค้ียว หรือของฉันกต็าม แกแมเจาๆ จงรับประเคนของส่ิงนั้นดวยมือของตน แลวเค้ียว   
หรือฉันเถิด เจาคะ.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุีจงึได   
กลาวอยางนี้วา แมเจา บุรุษบุคคลนั่น มีความพอใจก็ตาม ไมมีความพอใจก็ตาม จักทําอะไรแก   
แมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิด เจาคะ บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของส่ิงใด   
เปนของเค้ียวหรือของฉันกต็าม แกแมเจา แมเจาจงรับประเคนของส่ิงนั้นดวยมือของตน แลว   
เค้ียวหรือฉันเถิดดังนี้เลา ... แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณกีลาวอยางนี้   
วา แมเจา บุรุษบุคคลนั่นมีความพอใจก็ตาม ไมมีความพอใจก็ตาม จักทําอะไรแกแมเจาได เพราะ   
แมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิด เจาคะ บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของส่ิงใด เปนของเค้ียวก็ตาม   
ของฉันก็ตาม แกแมเจา แมเจาจงรับประเคนของส่ิงนั้น ดวยมือของตน แลวเค้ียวหรือฉันเถิด   
ดังนี้ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจึงไดกลาวอยางนีว้า   
แมเจา บุรุษบุคคลนั่น มีความพอใจก็ตาม ไมมีความพอใจก็ตาม จกัทําอะไรแกแมเจาได เพราะ   
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แมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิดเจาคะ บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของส่ิงใด เปนของเค้ียวก็ตาม   
ของฉันก็ตาม แกแมเจา แมเจาจงรับประเคนของส่ิงนั้น ดวยมือของตน แลวเค้ียวหรือฉันเถิด   
ดังนี้เลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลาย จงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้   
                พระบัญญัติ   
        ๑๔. ๖. อนึ่ง ภิกษุณใีด กลาวอยางนี้วา แมเจา บุรุษบุคคลนั้น มีความพอใจ   
ก็ตาม ไมมีความพอใจก็ตาม จักทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นมินต   
เถิด เจาคะ บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของส่ิงใด เปนของเค้ียวหรือของฉันก็ตาม แกแมเจา   
ขอแมเจา จงรับประเคนของสิ่งนั้นดวยมือของตน แลวเค้ียวหรือฉันเถิด ดังนี้ ภกิษณุีแมนี้   
ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส ช่ือนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.   
                เร่ืองภิกษณุีสุนทรีนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๘] บทวา อน่ึง ... ใด ความวาผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา กลาวอยางนี้ คือ พูดสงเสริมวา แมเจา บุรุษบุคคลนั่น มีความพอใจก็ตาม ไมมี   
ความพอใจก็ตาม จักทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจา ไมมีความพอใจ นิมนตเถิด เจาคะ บุรุษ   
บุคคลนั้น จะถวายของส่ิงใด เปนของเค้ียว หรือของฉันกต็าม แกแมเจา ขอแมเจาจงรับประเคน   
ของส่ิงนั้นดวยมือของตน แลวเค้ียวหรือฉันเถิด ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีรับประเคนตามคําของภิกษณุผูีพูดนั้น ดวยประสงคจะเค้ียวจะฉัน ภิกษณุีผูพูดนัน้   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีนัน้ฉัน ภกิษณุีผูพูด ตองอาบัตถุิลลัจจัย ทุกๆ คํากลืน.   
        ภิกษณุีนัน้ฉันอาหารเสร็จ ภิกษุณีผูพดู ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        บทวา ภกิษุณีแมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภกิษุณีรูปกอนๆ    
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        บทวา มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา คือ ตองอาบัติพรอมกับการลวงวัตถุ โดยไม   
ตองสวดสมนุภาส.   
        ท่ีช่ือวา นสิสารณียะ ไดแก ถูกขับออกจากหมู.   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหมานัต ... เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา   
สังฆาทิเสส.   
        ภิกษณุีพดูสงเสริมวา จงรับประเคนน้าํและไมชําระฟน ตองอาบัตทุิกกฏ.   
ภิกษณุีรับประเคนตามคําของภิกษณุีผูพูดนัน้ ดวยประสงคจะเค้ียวจะฉัน ภิกษุณี ผูพดูนั้น ตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
                บทภาชนีย   
        [๕๙] ฝายหนึ่งมีความพอใจ ภิกษณุพีูดสงเสริมวา แมเจา จงเค้ียวก็ตาม จงฉันกต็าม   
ซ่ึงของเค้ียวกต็าม ของฉันกต็าม ท่ีรับจากมือของยักษกด็ี เปรตผูชายกด็ี บันเฑาะกผูชายก็ดี สัตว   
ดิรัจฉานตัวผูมีกายคลายมนษุยก็ดี ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีรับประเคนตามคําของผูพูดนั้น ดวยประสงควาจะเค้ียวจะฉัน ภิกษุณีผูพดู ตองอาบัติ   
ทุกกฏ. ภกิษณุนีั้นฉัน ภิกษณุผูีพูด ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน. ภิกษณุีนั้นฉันเสร็จ ภิกษณุีผูพูด   
ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
        พูดสงเสริมวา จงรับประเคนน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติทุกกฏ. ภิกษณุีรับประเคนตาม   
คําของภิกษุนัน้ ดวยประสงควาจะเค้ียวจะฉัน ภิกษุณีผูพดูตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๖๐] รูอยูวาเขาไมมีความพอใจ พดูสงเสริม ๑ พูดสงเสริมโดยเขาใจวาเขาโกรธกนั   
นางคงไมรับประเคน ๑ พดูสงเสริมโดยเขาใจวา นางจักไมรับประเคน เพราะความเอ็นดูแกสกุล ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ จบ.   
                ______________________   
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                สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗   
                เร่ืองภิกษณุีจณัฑกาลี   
        [๖๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก   
คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีจณัฑกาลีทะเลาะกับภกิษณุท้ัีงหลาย โกรธ ขัดใจ   
แลวกลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ขาพเจาขอบอกคืนพระธรรม ขาพเจาขอบอกคืน   
พระสงฆ ขาพเจาขอบอกคืนสิกขา ภิกษณุท่ีีช่ือวาสมณี จะมีเฉพาะสมณีเหลาศากยธิดาเหลานี้เม่ือไร   
แมสมณีเหลาอ่ืนท่ีมีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจะไปประพฤติ   
พรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น ดังนี้.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ไฉน แมเจาจณัฑกาลี   
จึงไดโกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ... ขาพเจาขอบอกคืนสิกขา ภิกษณุี   
ท่ีช่ือวาสมณี จะมีเฉพาะสมณีเหลาศากยธิดาเหลานี้เม่ือไร แมสมณีเหลาอ่ืนท่ีมีความละอาย มีความ   
รังเกียจ ผูใครตอสิกขา ก็ยังมี ขาพเจาจักประพฤติพรหมจรรยในสํานกัสมณีเหลานั้น ดังนี้เลา ...   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณีจณัฑกาลี   
โกรธ ขัดใจ แลวกลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ... ขาพเจาขอบอกคืนสิกขา ภิกษณุี   
ท่ีช่ือวาสมณี จะมีเฉพาะสมณีเหลาศากยธิดาเหลานี้เม่ือไร แมสมณีเหลาอ่ืนท่ีมีความละอาย มีความ   
รังเกียจ ผูใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจักไปประพฤติพรหมจรรยในสํานกัสมณีเหลานัน้ ดังนี้   
จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจณัฑกาลีจึงไดโกรธ   
ขัดใจ กลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ... ขาพเจาขอบอกคืนสิกขา ภิกษณุีท่ีช่ือวา   
สมณี จะมีเฉพาะสมณีเหลาศากยธิดาเหลานี้เม่ือไร แมสมณีเหลาอ่ืนท่ีมีความละอาย มีความรังเกียจ   
ผูใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจักไปประพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น ดังนี้เลา การกระทํา   
ของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 38 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลาย จงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้   
                พระบัญญัติ   
        ๑๘. ๗. อนึ่ง ภิกษุณใีด โกรธ ขัดใจ พงึกลาวอยางนีว้า ขาพเจาขอบอกคืน   
พระพุทธเจา ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ ขอบอกคืนสิกขา ภิกษณุีท่ีช่ือวาสมณี   
จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหลานี้เม่ือไร แมสมณีเหลาอ่ืนท่ีมีความละอาย มีความรังเกยีจ   
ผูใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจักประพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น ดังนัน้ ภกิษุณี   
นั้นอันภิกษณุท้ัีงหลายพึงกลาวอยางนีว้า แมเจาอยาไดโกรธ ขัดใจ กลาวอยางนีว้า ขาพเจา   
ขอบอกคืนพระพุทธเจา ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ ขอบอกคืนสิกขา ภิกษณุีท่ี   
ช่ือวาสมณี จะมีเฉพาะสมณศีากยธิดาเหลานี้เม่ือไร แมสมณีเหลาอ่ืนท่ีมีความละอาย มี   
ความรังเกียจ ใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจกัไปประพฤตพิรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น   
ดังนั้น ภิกษณุท้ัีงหลายจึงกลาววา แมเจาจงยินดยีิ่ง พระธรรมอันพระพทุธเจาตรัสไวดีแลว จง   
ประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด และภิกษณุีนัน้ อันภิกษณุีท้ังหลาย   
วากลาวอยูอยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนัน้เทียว ภกิษณุีนั้นอันภิกษุณีท้ังหลาย พึงสวดสมนุภาส   
กวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้น ถาเธอกําลังถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบอยู สละ   
กรรมนั้นเสีย สละไดอยางนี ้นั่นเปนการดี หากเธอไมสละ ภกิษณุีแมนีก้็ตองธรรมคือ   
สังฆาทิเสส ช่ือนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติในเม่ือสวดสมนุภาสครบสามจบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา โกรธ ขัดใจ คือไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ.   
        บทวา กลาวอยางนี้ คือ กลาววา ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ... บอกคืนสิกขา ภิกษณุี   
ท่ีมีช่ือวาสมณ ีจะมีเฉพาะสมณีเหลาศากธิดาเหลานี้เม่ือไร แมสมณีเหลาอ่ืนท่ีมีความละอาย มีความ   
รังเกียจ ผูใครตอสิกขา ก็ยังมี ขาพเจาจะไปประพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น ดังนี้.  
# ๑ สิกขาบทท่ี ๑๕,๑๖,๑๗ เปนสาธารณบัญญัติ ฉะนั้นสิกขาบทท่ี ๗ จงึเปนท่ี ๑๘   
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        [๖๓] บทวา ภกิษณุีนั้น ไดแก ภกิษณุผูีท่ีพูดอยางนัน้.   
        บทวา อันภิกษุณีท้ังหลาย ไดแกภกิษุณีเหลาอ่ืน คือ จําพวกท่ีไดเห็น ไดยิน เหลานั้น   
พึงกลาววา แมเจาอยาไดโกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ... ขอบอกคืน   
สิกขา ภิกษณุท่ีีช่ือวาสมณี จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหลานี้เม่ือไร แมสมณีเหลาอ่ืนท่ีมีความละอาย   
มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจะไปประพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้นดังนี้   
พึงกลาววา แมเจาจงยนิดยีิ่ง พระธรรมอันพระพทุธเจาตรัสไวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทํา   
ท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม หากนางสละเสีย สละ   
ไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ. ภกิษุณีท้ังหลายทราบขาวแลวไมวากลาว   
ตองอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีนัน้อันภกิษณุีท้ังหลายพึงคุมตัวมาสูทามกลางสงฆ แลววากลาววา แมเจา   
อยาไดโกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ... ขอบอกคืนสิกขา ภิกษณุี   
ท่ีช่ือวาสมณี จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหลานี้เม่ือไร แมสมณีเหลาอ่ืนท่ีมีความละอาย มีความรัง   
เกียจ ผูใครตอสิกขา ก็ยังมี ขาพเจาจะไปประพฤติพรหมจรรยในสํานกัภิกษณุีเหลานี้ ดังนี้ พึง   
กลาววา แมเจาจงยินดียิ่ง พระธรรมอันพระพุทธเจาตรัสไวดแีลว จงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําท่ี   
สุดทุกขโดยชอบเถิด พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม ถาภิกษณุีนั้นสละเสีย   
สละไดอยางนี ้นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                วิธีสวดสมนภุาส   
        [๖๔] ภิกษุณีนัน้อันภิกษุณีสงฆพึงสวดสมนุภาส. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสมนภุาสนั้น   
พึงสวดอยางนี ้อันภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วา   
ดังนี้:   
                กรรมวาจาสมนภุาส   
        แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีมีช่ือนี้ผูนี้ โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้   
วา ขาพเจาขอบอกคืนพระพทุธเจา ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ ขอบอกคืน   
สิกขา ภิกษณุท่ีีช่ือวาสมณีจะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหลานี้เม่ือไร แมสมณีเหลาอ่ืนท่ีมีความ   
ละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจักไปประพฤติพรหมจรรยในสํานกั   
สมณีเหลานั้น ดังนี้ นางยังไมสละวัตถุนั้น ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงสวด   
สมนุภาสภิกษณุีผูมีช่ือนี้ เพ่ือใหสละวัตถุนัน้ นี่เปนญัตติ.   



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 40 
        แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีมีช่ือนี้ผูนี้ โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนีว้า   
ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ ขอบอกคืนสิกขา   
ภิกษณุีท่ีช่ือวาสมณี จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหลานี้เม่ือไร แมสมณีเหลาอ่ืนท่ีมีความละอาย   
มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจักไปประพฤติพรหมจรรยในสํานกัสมณีเหลานัน้   
ดังนี้ นางยังไมสละวัตถุนั้น สงฆสวดสมนุภาสภิกษุณีมีช่ือนี้ เพื่อใหสละวัตถุนัน้ การสวด   
สมนุภาสภิกษณุีมีช่ือนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น ชอบแกแมเจาผูใด แมเจานั้นพึงนิ่ง ไมชอบแก   
แมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.   
        ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังท่ีสอง ...   
        ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังท่ีสาม ...   
        ภิกษณุีมีช่ือนี้ อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อใหสละวัตถุนั้นชอบแกสงฆ เหตุนั้น   
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางน้ี.   
        [๖๕] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ. จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติถุลลัจจัย. จบกรรม   
วาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส. เม่ือตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติ   
ถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสองคร้ัง ยอมระงับ.   
        [๖๖] บทวา แมนี้ พระผูมีพระภาคตรสัเทียบเคียงภกิษุณีรูปกอน.   
        บทวา มีอันใหตองอาบัติในเม่ือสวดสมนุภาสครบสามจบ คือ ตองอาบัติเพราะสวด   
สมนุภาสจบคร้ังท่ีสาม ไมใชตองพรอมกับการลวงวัตถุ.   
        ท่ีช่ือวา นสิสารณียะ ไดแก ถูกขับออกจากหมู.   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหมานัต ...  แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา   
สังฆาทิเสส.   
                บทภาชนีย   
                ติกะสังฆาทิเสส   
        [๖๗] กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
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        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๖๘] ภิกษุณีผูยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ภิกษุณีผูเสียสละได ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ จบ   
                ______________________    
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                สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘   
                เร่ืองภิกษณุีจณัฑกาลี   
        [๖๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของ   
อานาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีจณัฑกาลีถูกตัดสินใหแพในอธิกรณ   
เร่ืองหนึ่ง โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้วา พวกภิกษณุีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ   
ดังนี้ บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาจณัฑกาลีถูก   
ตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหน่ึงแลว โกรธ ขัดใจ จึงไดกลาวอยางนี้วา พวกภิกษุณถึีงฉันทาคติ ...   
และภยาคติ ดงันี้เลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณีจณัฑกาลี   
ถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่งแลว โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนีว้า พวกภิกษณุีถึงฉันทาคติ   
โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ดังนี้ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุไฉนภิกษณุีจณัฑกาลี   
ถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่งแลวจึงไดโกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้วา พวกภิกษุณถึีงฉันทาคติ   
โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ดังนี้เลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๙. ๘. อนึ่ง ภิกษุณใีด ถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่งแลวโกรธ ขัดใจ   
กลาวอยางนี้วา พวกภิกษุณถึีงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ดังนี้ ภกิษณุน้ัีน   
อันภิกษุณีท้ังหลายพึงวากลาวอยางนีว้า แมเจาถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่งแลว อยา   
โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนีว้า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ   
ดังนี้ แมเจาตางหาก ถึงฉันทาคติบาง โทสาคติบาง โมหาคติบาง ภยาคติบาง และภกิษุณีนัน้   
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อันภิกษุณีท้ังหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว ภิกษณุีนั้น อันภกิษณุี   
ท้ังหลายพึงสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้น หากเธอถูกสวดสมนุภาส   
กวาจะครบสามจบอยู สละกรรมนั้นเสียได การสละไดอยางนั้น นั่นเปนการดี หากเธอ   
ไมสละ ภิกษณุแีมนีก้็ตองธรรมคือสังฆานิเสส ช่ือนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติในเม่ือ   
สวดสมนุภาสครบสามจบ.   
                เร่ืองภิกษณุีจณัฑกาลี จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๐]  บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา อธิกรณ ในบทวา อธิกรณเร่ืองหนึ่งนัน้ ไดแกอธิกรณ ๔ คือ วิวาทาธิกรณ ๑   
อนุวาทาธิกรณ ๑ อาปตตาธิกรณ ๑ กจิจาธิกรณ ๑.   
        ท่ีช่ือวา ถูกตัดสินใหแพ ไดแก ท่ีเขาเรียกกนัวาผูแพคด.ี   
        สองบทวา โกรธ ขัดใจ คือ ไมพอใจ แคนใจ เจบ็ใจ.   
        บทวา กลาวอยางนี้ คือ กลาววา พวกภิกษณุีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และ   
ภยาคติ ดังนี้.   
        [๗๑] บทวา ภกิษณุีนั้น ไดแก ภกิษณุีรูปท่ีกลาวอยางนั้น.   
        บทวา อันภิกษุณีท้ังหลาย ไดแก ภกิษุณีพวกอ่ืน คือ พวกท่ีไดเหน็ ไดทราบเหลานั้น   
พึงวากลาววา แมเจาถูกตดัสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่งแลว อยาไดโกรธ ขัดใจ กลาวอยางนีว้า   
พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ แมเจาตางหากถึงฉันทาคติบาง โทสาคติบาง   
โมหาคติบาง ภยาคติบาง ดังนี้ พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม. หากนางสละได   
การสละไดดังนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีท้ังหลายทราบขาวแลวไมวา   
กลาว ตองอาบัติทุกกฏ. ภกิษณุีนั้นอันภกิษณุีท้ังหลายพึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆ แลววากลาววา   
แมเจาถูกตดัสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่งแลว อยาไดโกรธ ขัดใจ กลาวอยางนีว้า พวกภิกษุณี   
ถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ดังนี้ แมเจาตางหากถึงฉันทาคติบาง โทสาคติบาง   
โมหาคติบาง ภยาคติบาง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม. หากภกิษุณีนัน้สละได   
การสละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.   
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                วิธีสวดสมนภุาส   
        [๗๒] ภกิษุณนีั้น อันภกิษุณีสงฆพึงสวดสมนภุาส ดกูรภิกษุท้ังหลายก็แลสมนภุาสนั้น   
พึงสวดอยางนี ้อันภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจาวา   
                กรรมวาจาสมนภุาส   
        แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีมีช่ือนี้ ผูนีถู้กตัดสินใหแพในอธิกรณ   
เร่ืองหนึ่งแลว โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนีว้า พวกภิกษุณีสงฆถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ   
และภยาคติ ดงันี้ นางยังไมสละวัตถุนั้น. หากความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงสวด   
สมนุภาสภิกษณุีมีช่ือนี้ เพื่อสละวัตถุนั้น นี่เปนญัตติ.   
        แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีมีช่ือนี้ ผูนีถู้กตัดสินใหแพ ในอธิกรณ   
เร่ืองหนึ่งแลว โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนีว้า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และ   
ภยาคติดังนี้ นางยังไมสละวัตถุนั้น. สงฆสวดสมนภุาสภกิษุณีมีช่ือนี้ เพื่อสละวัตถุนัน้. การ   
สวดสมนุภาสภิกษณุีมีช่ือนี้ เพื่อสละวัตถุนัน้ ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   
ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.   
        ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังท่ีสอง ...   
        ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังท่ีสาม ...   
        ภิกษณุีมีช่ือนี้ อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อสละวัตถุนั้น ชอบแกสงฆ เหตุนัน้   
จึงนิ่ง. ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางน้ี.   
        [๗๓] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติถุลลัจจัย จบกรรม   
วาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส. เม่ือตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติ   
ถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสองคร้ัง ยอมระงับ.   
        [๗๔] บทวา แมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภกิษุณีรูปกอน.   
        บทวา มีอันใหตองอาบัติ ในเม่ือสวดสมนุภาสครบสามจบ คือ ตองอาบัติเพราะสวด   
สมนุภาสจบคร้ังท่ีสาม ไมใชตองพรอมกับการลวงวัตถุ.   
        ท่ีช่ือวา นสิสารณียะ ไดแก ถูกขับออกจากหมู.   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหมานัต ...  แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา สังฆา   
ทิเสส.   



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 45 
                บทภาชนีย   
                ติกะสังฆาทิเสส   
        [๗๕] กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๗๖] ยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ยอมสละ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                                ________________________   
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                                สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๙   
                        เร่ืองภิกษณุีอันเตวาสินีของภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๗๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอานาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น เหลาภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษณุีถุลลนันทา ชอบอยู   
คลุกคลีปนเปกัน มีอาจาระทราม มีเกียรตศัิพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษณุีสงฆ   
ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน. บรรดาภิกษณุีท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ ... ตางก็เพงโทษติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉนพวกภกิษณุีจึงไดอยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกยีรติศัพทไมงาม มีอาชีวะ   
ไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษณุีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวก กนัเลา ... แลวกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                                        ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุณีอยู   
คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มเีกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณสีงฆ   
ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน จริงหรือ?.   
        ภกิษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุี จึงไดชอบอยู   
คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มเีกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณสีงฆ   
ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกันเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลาย จงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้   
                                                                พระบัญญัติ   
        ๒๐. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีท้ังหลายอยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกยีรติศัพทไมงาม   
มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน. ภกิษณุ ี  
เหลานั้นอันภกิษุณีท้ังหลาย พึงวากลาวอยางนี้วา พีน่องหญิงท้ังหลายแลอยูคลุกคลีกัน มี   
อาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษณุีสงฆ ชอบปกปด    
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โทษของพรรคพวกกัน แมเจาท้ังหลายจงแยกกันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดยีว   
แกพี่นองหญิงท้ังหลาย แลภกิษุณเีหลานั้น อันภิกษุณีท้ังหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยังยกยองอยู   
อยางนั้นเทียว ภิกษณุีเหลานัน้ อันภกิษณุีท้ังหลาย พึงสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบ   
เพื่อใหสละวัตถุนั้น หากเธอเหลานั้นถูกสวดสมนุภาส กวาจะครบสามจบอยู สละวัตถุนั้นเสียได   
การสละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ภิกษุณแีมเหลานี้ก็ตองธรรมคือสักฆาทิเสส   
ช่ือนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติในเม่ือสวดสมนภุาสครบสามจบ.   
        เร่ืองภิกษณุีอันเตวาสินขีองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๘] บทวา อน่ึง ภิกษุณีท้ังหลาย พระผูมีพระภาคตรัสหมายสตรีผูอุปสมบทแลว.   
        ท่ีช่ือวา อยูคลุกคลีกัน คือ อยูคลุกคลีดวยการคลุกคลีทางกายและวาจาอันไมสมควร.   
        บทวา มีอาจาระทราม คือ ประกอบดวยความประพฤติท่ีเลว.   
        บทวา มีเกียรติศัพทไมงาม คือ อ้ือฉาวดวยเสียงเลาลือท่ีเสียหาย.   
        บทวา มีอาชีวะไมชอบ คือเล้ียงชีวิตดวยมิจฉาชีพต่ําชา.   
        บทวา มักเบียดเบียนภกิษุณีสงฆ คือ เม่ือสงฆทํากรรมแกเพื่อนกนัยอมคัดคาน.   
        บทวา ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน คือ ปกปดความผิดของกนัและกนั.   
        [๗๙] บทวา ภกิษณุีเหลานั้น ไดแก ภกิษุณพีวกท่ีอยูคลุกคลีปะปนกัน.   
        บทวา อันภกิษุณีท้ังหลาย ไดแก ภกิษุณีพวกอ่ืน คือพวกท่ีไดเหน็ ไดทราบ เหลานั้น   
พึงวากลาววา พี่นองหญิงท้ังหลายอยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทรามมีเกยีรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ   
มักเบียดเบียนภิกษณุีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน แมเจาท้ังหลาย จงแยกกนัอยูเถิด   
สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดยีวแกพี่นองหญิงท้ังหลาย พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาว   
แมคร้ังท่ีสาม หากภกิษณุีเหลานั้นสละได การสละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ตอง   
อาบัติทุกกฏ พวกภิกษณุีทราบแลวไมวากลาว ก็ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีเหลานั้น อันภกิษุณีท้ังหลายพึงคุมตัวมาสูทามกลางสงฆ แลววากลาววา พี่นอง   
หญิงท้ังหลายแล อยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรตศัิพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียน   
ภิกษณุีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน แมเจาท้ังหลายจงแยกกนัอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญ   
ความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงท้ังหลาย พึงกลาววาแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม. หาก   
ภิกษณุีเหลานัน้สละได การสละไดอยางนี ้นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                                        วิธีสวดสมนุภาส   
        [๘๐] ภกิษุณีเหลานั้น อันภิกษุณีสงฆพึงสวดสมนภุาส ดูกรภิกษุท้ังหลาย กแ็ลวธีิสวด   
สมนุภาสนั้นพึงสวดอยางนี ้อันภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ   
กรรมวาจา วาดังนี้:   
                                                        กรรมวาจาสมนุภาส   
        แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีท้ังหลายมีช่ือนี้ดวย มีช่ือนี้ดวย อยู   
คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มเีกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณสีงฆ   
ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน เธอเหลานั้นยังไมสละวัตถุนั้น ถาความพรอมพร่ังของสงฆ   
ถึงท่ีแลว สงฆพึงสวดสมนภุาสภิกษณุีท้ังหลายมีช่ือนี้ดวย มีช่ือนี้ดวย เพือ่ใหสละวัตถุนั้น   
นี่เปนญัตติ.   
        แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีท้ังหลายมีช่ือนี้ดวย มีช่ือนี้ดวย อยูคลุก   
คลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภกิษณุีสงฆ   
ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน เธอเหลานั้นยังไมสละวัตถุนั้น สงฆสวดสมนุภาสภิกษณุี   
ท้ังหลาย มีช่ือนี้ดวย มีช่ือนี้ดวย เพ่ือใหสละวัตถุนัน้ การสวดสมนุภาสภิกษณุีท้ังหลายมีช่ือ   
นี้ดวย เพื่อใหสละวัตถุนั้น ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกแมเจาผู   
ใด แมเจาผูนั้นพงึพูด   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ...   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ...   
        ภิกษณุีท้ังหลายมีช่ือนีด้วย มีช่ือนี้ดวย อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อใหสละวัตถุนั้น   
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
        [๘๑] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติถุลลัจจัย จบกรรม   
วาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส เม่ือตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติ   
ถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสองคร้ัง ยอมระงับ.   
        พึงสวดสมนุภาสภกิษณุ ี๒-๓ รูปคราวเดียวกันได ไมพึงสวดสมนภุาสภิกษณุีมากกวานัน้.   
        [๘๒] บทวา ภกิษแุมเหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษณุีรูปกอน.   
        บทวา มีอันใหตองอาบัติเม่ือสวดสมนุภาสครบสามจบ คือ ตองอาบัติเพราะสวดสมนุ   
ภาสจบคร้ังท่ีสาม ไมใชตองพรอมกับการละเมิดวัตถุ.   
        ท่ีช่ือวา นสิสารณียะ ไดแก ถูกขับออกจากหมูสงฆ.    
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        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหมานัต ...  แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา   
สังฆาทิเสส.   
                บทภาชนีย   
                ติกะสังฆาทิเสส   
        [๘๓] กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา  กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๘๔] ยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ยอมสละ ๑ วิกลจริต ๑ มีจิตฟุงซาน ๑ กระสับ   
กระสายเพราะเวทนา ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ จบ.   
                ______________________    
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                สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๘๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทาถูกสงฆสวดสมนภุาสแลวยังกลาว   
กะภิกษณุีท้ังหลายอยางนีว้า แมเจาท้ังหลาย ทานท้ังหลายจรอยูคลุกคลีกันเถิด อยาตางคนตางอยูเลย   
ภิกษณุีแมเหลาอ่ืน ท่ีมีอาจาระเชนนี้ มีเกยีรติศัพทเชนนี้ มีอาชีวะเชนนี้ มักเบียดเบียนภิกษณุีสงฆ   
เชนนี้ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกันเชนนี้ กย็ังมีในหมูสงฆ ไมเห็นสงฆวาอะไรภกิษุณี   
เหลานั้น พวกทานเทานั้นถูกสงฆวากลาวดวยความดูหม่ิน ดวยความไมสุภาพ ดวยความไมอดกล้ัน   
ดวยความขูเข็ญ และเพราะความท่ีพวกทานเปนคนออนแออยางนีว้า พีน่องหญิงท้ังหลายแล อยู   
คลุกคลีกันมีอาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณสีงฆ ชอบ   
ปกปดโทษของพรรคพวกกัน แมเจาท้ังหลายจงแยกกนัอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัด   
อยางเดยีวแกพี่นองหญิงท้ังหลาย ดังนี้.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย สันโดษ ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจา   
ถุลลนันทาถูกสงฆสวดสมนุภาสแลว จึงยังกลาวกะภกิษณุีท้ังหลายอยางนี้วา แมเจาท้ังหลาย ทาน   
ท้ังหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยาตางคนตางอยูเลย ... แมเจาท้ังหลาย จงแยกกันอยูเถิด สงฆยอม   
สรรเสริญความสงัดอยางเดยีวแกพี่นองหญิงท้ังหลาย ดังนี้เลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
ถูกสงฆสวดสมนุภาสแลว ยงักลาวกะภกิษณุีท้ังหลายอยางนี้วา แมเจาท้ังหลาย ทานท้ังหลาย จงอยู   
คลุกคลีกันเถิด อยาตางคนตางอยูเลย ... แมเจาท้ังหลาย จงแยกกันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญ   
ความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงท้ังหลาย ดังนี้ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณีถุลลนันทาถูกสงฆสวด   
สมนุภาสแลว ไฉนจึงยังกลาวกะภกิษณุีท้ังหลายอยางนี้วา แมเจาท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงอยูคลุก   
คลีกันเถิด อยาตางคนตางอยูเลย ... แมเจาท้ังหลาย จงแยกกันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความ    
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สงัดอยางเดยีวแกพี่นองหญิงท้ังหลาย ดังนีเ้ลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๒๑. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณใีด กลาวอยางนี้วา แมเจาท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงอยูคลุกคลี   
กันเถิด อยาตางคนตางอยูเลย ภิกษณุแีมเหลาอ่ืนท่ีมีอาจาระเชนนี้ มีเกยีรติศัพทเชนนี้ มี   
อาชีวะเชนนี้ มักเบียดเบียนภิกษณุีสงฆเชนนี้ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกนัเชนนี้กย็ังมีใน   
สงฆ สงฆไมวากลาวอะไรภกิษุณพีวกน้ัน สงฆวากลาวเฉพาะพวกทาน ดวยความดหูม่ิน ดวย   
ความไมสุภาพ ดวยความไมอดกล้ัน ดวยความขูเข็ญ และเพราะความท่ีพวกทานเปนคน   
ออนแออยางนีว้า พี่นองหญิงท้ังหลายแล อยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม   
มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน  แมเจาท้ังหลาย   
จงแยกกนัอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดยีวแกพี่นองหญิงท้ังหลาย ดังนี้ ภิกษณุี   
นั้น อันภิกษณุท้ัีงหลายพึงวากลาวอยางนี้วา แมเจาอยาไดกลาวอยางนี้วา แมเจาท้ังหลาย      
ทานท้ังหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยาตางคนตางอยูเลย ภิกษณุีแมเหลาอ่ืนมีอาจาระเชนนี้ มี   
เกียรติศัพทเชนนี้ มีอาชีวะเชนนี้ มักเบยีดเบียนภกิษณุีสงฆเชนนี้ ชอบปกปดโทษของพรรค   
พวกกันเชนนี้ ก็ยังมีในสงฆ สงฆไมวากลาวอะไรภิกษุณีเหลานั้น สงฆวากลาวเฉพาะพวกทาน   
ดวยความดหูม่ิน ดวยความไมสุภาพ ดวยความไมอดกล้ัน ดวยความขูเข็ญ และเพราะความท่ี   
พวกทานเปนคนออนแออยางนี้ วาพีน่องหญิงท้ังหลายแล อยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มี   
เกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณสีงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวก   
กัน แมเจาท้ังหลายจงแยกกนัอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิง   
ท้ังหลายดังนี้ แลภิกษุณนีั้นอันภิกษุณีท้ังหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว   
ภิกษณุีนัน้อันภิกษณุีท้ังหลายพึงสวดสมนภุาสกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละวัตถุนัน้ หากเธอ   
ถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบอยู สละวัตถุนัน้เสีย สละไดอยางนี ้นั่นเปนการดี หากไม   
สละภิกษณุีแมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส ช่ือนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติในเม่ือสวด   
สมนุภาสครบสามจบ.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.    



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 52 
                สิกขาบทวิภังค   
        [๘๖] บนวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา กลาวอยางนี้ คือ กลาววา แมเจาท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด   
อยาตางคนตางอยูเลย ภิกษณุีแมเหลาอ่ืนท่ีมีอาจาระเชนนี้ มีเกยีรติศัพทเชนนี้ มีอาชีวะเชนนี้ มัก   
เบียดเบียนภิกษุณีสงฆเชนนี ้ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกันเชนนี้ ก็ยังมีอยูในสงฆ สงฆไมวา   
กลาวอะไรภิกษณุีพวกนั้น สงฆวากลาวเฉพาะพวกทานเทานั้น.   
        บทวา ดวยความดหูม่ิน ไดแก การดูถูก.   
        บทวา ดวยความไมสุภาพ ไดแก ความหยาบคาย.   
        บทวา ดวยความไมอดกล้ัน ไดแก การโกรธเคือง.   
        บทวา ดวยความขูเข็ญ ไดแก ความกําหราบ.   
        บทวา เพราะความท่ีพวกทานเปนคนออนแอ คือ มีพวกนอย.   
        สงฆวากลาวอยางนีว้า พี่นองหญิงท้ังหลายแล อยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติ   
ศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษณุีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน แม   
เจาท้ังหลายจงแยกกันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดยีวแกพี่นองหญิงท้ังหลาย ดังนี้.   
        บทวา ภกิษุณีนัน้ ไดแก ภิกษณุีรูปท่ีมักกลาวเชนนั้น.   
        บทวา อันภิกษุณีท้ังหลาย ไดแก ภกิษุณีพวกอ่ืน คือ จําพวกท่ีไดเห็น ไดทราบ เหลา   
นั้นพึงวากลาววา แมเจาอยาไดกลาวอยางนีว้า แมเจาท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยา   
ตางคนตางอยูเลย ... แมเจาท้ังหลายจงแยกกันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดยีวแกพี่   
นองหญิงท้ังหลาย ดังนี้ พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม. หากนางสละได การ   
สละไดอยางนี ้นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษณุีท้ังหลายทราบแลวไมวากลาว   
ก็ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีนัน้อันภกิษณุีท้ังหลายพึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆแลววากลาววา แมเจา ทานอยา   
ไดกลาวอยางนี้วา แมเจาท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยาตางคนตางอยูเลย ... แมเจา   
ท้ังหลายจงแยกกันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดยีวแกพี่นองหญิงท้ังหลาย ดังนี้    
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พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม. หากนางสละได การสละไดอยางนี้ นั่นเปน   
การดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                วิธีสวดสมนภุาส   
        [๘๗] ภิกษุณีนัน้ อันสงฆพึงสวดสมนภุาส ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสมนุภาสนั้น พึง   
สวดอยางนี้   
        ภิกษณุีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:   
                กรรมวาจาสมนภุาส   
        แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีมีช่ือนี้ผูนี้ ถูกสงฆสวดสมนุภาสแลวยัง   
กลาวกะภกิษณุีท้ังหลายอยางนี้วา แมเจาท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยา   
ตางคนตางอยูเลย ภิกษุณแีมเหลาอ่ืนท่ีมีอาจาระเชนนี้ มีเกียรติศัพทเชนนี้ มีอาชีวะเชนนี้   
มักเบียดเบียนภิกษณุีสงฆเชนนี้ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกนัเชนนี้ กย็ังมีในหมูสงฆ   
สงฆไมวากลาวอะไรภิกษุณพีวกนั้น สงฆวากลาวเฉพาะพวกทานดวยความดูหม่ิน ดวยความ   
ไมสุภาพ ดวยความไมอดกล้ันดวยความขูเข็ญ และเพราะความท่ีพวกทานเปนคนออนแอ   
อยางนี้วา พี่นองหญิงท้ังหลายแล อยูคลุกคลีกันมีอาจาระทราม มีเกยีรติศัพทไมงาม มีอาชีวะ   
ไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษณุีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน แมเจาท้ังหลายจงแยก   
กันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดยีวแกพีน่องหญิงท้ังหลาย ดังนี้ นางยังไมสละ   
วัตถุนั้น ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงสวดสมนภุาสภกิษุณีมีช่ือนี้ เพื่อใหสละ   
วัตถุนั้น นีเ่ปนบัญญัตติ   
        แมเจาท้ังหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษณุีมีช่ือนีผู้นี้ ถูกสงฆสวดสมนภุาสแลว   
ยังกลาวกะภิกษุณีท้ังหลายอยางนีว้า แมเจาท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยา   
ตางคนตางอยูเลย ภิกษุณแีมเหลาอ่ืนท่ีมีอาจาระเชนนี้ มีเกียรติศัพทเชนนี้ มีอาชีวะเชนนี้   
มักเบียดเบียนภิกษณุีสงฆเชนนี้ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกนัเชนนี้ กย็ังมีอยูในหมูสงฆ   
สงฆไมวากลาวอะไรภิกษุณพีวกนั้น สงฆวากลาวเฉพาะพวกทานดวยความดูหม่ิน ดวยความ   
ไมสุภาพ ดวยความไมอดกล้ัน ดวยความขูเข็ญ และเพราะความท่ีพวกทานเปนคนออนแอ   
อยางนี้วา พี่นองหญิงท้ังหลายแลอยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกยีรติศัพทไมงาม มี   
อาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษณุีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน แมเจาท้ังหลาย   
จงแยกกนัอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดยีว แกพี่นองหญิงท้ังหลาย ดังนี้ นาง    
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ยังไมสละวัตถุนั้น สงฆสวดสมนุภาสภิกษณุีมีช่ือนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น การสวดสมนุภาส   
ภิกษณุีมีช่ือนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแท   
แมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ...   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ...   
        ภิกษณุีมีช่ือนี้ อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อใหสละวัตถุนั้นชอบแกสงฆ เหตุนั้น   
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางน้ี.   
        [๘๘] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ. จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติถุลลัจจัย. จบกรรม   
วาจาครั้งสุด ตองอาบัตสัิงฆาทิเสส. เม่ือตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุล   
ลัจจัย เพราะกรรมวาจาสองคร้ัง ยอมระงับ.   
        [๘๙] บทวา แมนี้ พระผูมีพระภาคตรสัเทียบเคียงภกิษุณีรูปกอน.   
        บทวา มีอันใหตองอาบัติ ในเม่ือสวดสมนุภาสครบสามจบ คือ ตองอาบัติเพราะสวด   
สมนุภาสจบคร้ังท่ีสาม ไมใชตองพรอมกับการละเมิดวตัถุ.   
        ท่ีช่ือวา นสิสารณียะ ไดแก ถูกขับออกจากหมู.   
        บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานัน้ใหมานัตเพื่ออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดมิเรียก   
เขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชภิกษุณีรูปเดยีว เพราะฉะน้ัน จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส   
คําวาสังฆาทิเสสเปนการขนานนาม คือ เปนช่ือของอาบัตินิกายนั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัส   
เรียกวาสังฆาทิเสส.   
                บทภาชนีย   
                ติกะสังฆาทิเสส   
        [๙๐] กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                อนาปตติวาร   
        [๙๑] ยังไมถูกสวดสมนภุาส ๑ ยอมสละ ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                                        สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                                                                        บทสรุป   
        [๙๒] แมเจาท้ังหลาย ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๗ สิกขาบท  ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล   
๙ สิกขาบท ใหตองอาบัติเม่ือแรกทํา ๘ สิกขาบทใหตองอาบัติเม่ือสวดสมนุภาครบสามจบ   
ภิกษณุีลวงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งแลว ภิกษณุีนัน้ตองประพฤติปกขมานัตในสงฆสองฝาย ภิกษณุี   
ประพฤติมานตั แลวภกิษณุสีงฆมีคณะ ๒๐ อยูในสีมาใด พึงเรียกภกิษุณีนัน้เขาหมูในสีมานั้น หาก   
ภิกษณุีสงฆมีคณะ ๒๐ หยอนแมรูปหนึ่ง พึงเรียกภิกษุณนีั้นเขาหมู ภิกษุณีนัน้ก็ไมเปนอันสงฆ   
เรียกเขาหมูแลว และภิกษุณเีหลานั้นควรถูกตําหนิ นี้เปนความถูกตองในกรรมนั้น.   
        ขาพเจาขอถามแมเจาท้ังหลายในธรรมคือสังฆาทิเสสเหลานั้นวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิ   
แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ขาพเจาขอถาม   
แมคร้ังท่ีสามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ? แมเจาท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวในธรรมคือ   
สังฆาทิเสสเหลานี้ เหตุนั้นจงึนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้แล.   
                สัตตรสกัณฑ จบ.   
                _______________  
# ๑ เติมยาวตติยกาในมหาวิภงัคอีก ๔ สิกขาบท คือ สิกขาบทท่ี ๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ จงึเปน ๑๗ สิกขาบท   
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                นิสสัคคิยกัณฑ   
        แมเจาท้ังหลาย อนึ่ง ธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลานี้แล มาสูอุเทศ.   
                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๙๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคีย พากันส่ังสมบาตรไวมากมาย   
ประชาชนเดนิเท่ียวชมวิหารเห็นเขาแลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีท้ังหลาย   
จึงไดส่ังสมบาตรไวมากมาย ทานจักทําการขายบาตร หรือจักออกรานคาเคร่ืองภาชนะ.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษณุีฉัพพัคคียจึงพากนัทําการส่ังสมบาตรเลา ...   
คร้ันแลวไดแจงเร่ืองนั้นแดภกิษุท้ังหลายๆ ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุณี   
ฉัพพัคคียทําการส่ังสมบาตร จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีฉัพพัคคียจึงได   
พากันทําการส่ังสมบาตรเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลาย จงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้   
                พระบัญญัติ   
        ๒๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณใีด พึงทําการส่ังสมบาตร เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๙๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา บาตร มีสองชนิด คือบาตรเหล็ก ๑ บาตรดนิเผา ๑   
                ขนาดของบาตร   
        บาตรมี ๓ ขนาด คือ บาตรขนาดใหญ ๑ บาตรขนาดกลาง ๑ บาตรขนาดเล็ก ๑   
        บาตรท่ีช่ือวาขนาดใหญ จุขาวสุกแหงขาวสารกึ่งอาฬหก ของเค้ียวเทาสวนท่ีส่ีแหงขาวสุก   
และกับขาวพอสมควรแกขาวสุกนั้น.   
        บาตรท่ีช่ือวาขนาดกลาง จุขาวสุกแหงขาวสารหนึ่งนาฬี ของเค้ียวเทาสวนท่ีส่ีแหงขาวสุก   
และกับขาวพอสมควรแกขาวสุกนั้น.   
        บาตรท่ีช่ือวาขนาดเล็ก จุขาวสุกแหงขาวสารหนึ่งปตถะ ของเค้ียวเทาสวนท่ีส่ีแหงขาวสุก   
และกับขาวพอสมควรแกขาวสุกนั้น.   
        ใหญกวานั้นไมใชบาตร เล็กกวานัน้กไ็มใชบาตร.   
        บทวา พึงทําการส่ังสม คือ ไมไดอธิฐาน ไมไดวิกัป.   
        บาตรเปนนิสสัคคิยะ คือ เปนนิสสัคคียพรอมกับเวลาอรุณข้ึน จําตองเสียสละแกสงฆ   
คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลบาตรเปนนิสสัคคียนั้น ภกิษุณีพึงเสียสละ อยางนี้.   
                วิธีเสียสละ   
                เสียสละแกสงฆ   
        [๙๕] ภิกษุณีรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษณุผูีแก   
พรรษากวาท้ังหลาย แลวนั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา แมเจาเจาขา บาตรใบนี้ของขาพเจา   
ลวงราตรีแลว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละบาตรใบนี้แกสงฆ คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ   
ภิกษณุีผูฉลาด ผูสามารถพึงรับอาบัติ พึงคืนบาตรท่ีเสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจาวา แมเจาเจาขา   
ขอสงฆจงฟงขาพเจา บาตรใบนี้ของภกิษณุีมีช่ือนี้ เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ   
ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหบาตรใบนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้ ดังนี้.    
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                เสียสละแกคณะ   
        [๙๖] ภิกษุณีรูปน้ันพึงเขาไปหาภกิษณุีหลายรูป หมผาอุตตราสงคเฉวียงบา กราบเทา   
ภิกษณุีผูแกพรรษากวาท้ังหลาย แลวนั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        แมเจา เจาขา บาตรใบน้ีของขาพเจา ลวงราตรีแลว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละ   
บาตรใบน้ีแกแมเจาท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษณุผูีฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนบาตรท่ีเสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจาวา ขอแมเจาท้ังหลายจงฟงขาพเจา บาตรใบน้ีของภิกษณุีมีช่ือนี้ เปนของ   
จําจะสละ เธอสละแลวแกแมเจาท้ังหลาย ถาความพรอมพร่ังของแมเจาท้ังหลายถึงท่ีแลว แมเจา   
ท้ังหลายพึงใหบาตรใบน้ีแกภิกษณุีมีช่ือนี้ ดังนี้.   
                เสียสละแกภกิษณุรูีปหนึ่ง   
        [๙๗] ภิกษุณีรูปน้ัน พึงเขาไปหาภกิษณุีรูปหนึ่ง หมผาอุตตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง   
ประนมมือ กลาวอยางนีว้า แมเจา เจาขา บาตรใบนี้ของดฉัิน ลวงราตรีแลว เปนของจาํจะสละ   
ดิฉันสละบาตรใบน้ีแกแมเจา คร้ันสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุณีผูรับเสียสละนั้นพึงรับอาบัติ   
พึงคืนบาตรท่ีเสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหบาตรใบนีแ้กแมเจา ดังน้ี.   
                บทภาชนีย   
                นิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๙๘] บาตรลวงราตรีแลว ภิกษุณีสําคัญวา ลวงแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บาตรลวงราตรีแลว ภิกษุณีสงสัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บาตรลวงราตรีแลว ภิกษุณีสําคัญวา ยงัไมลวง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บาตรยังไมไดอธิษฐาน ภิกษณุีสําคัญวา อธิษฐานแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บาตรยังไมไดวกิัป ภกิษณุีสําคัญวาวกิปัแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บาตรยังไมไดสละใหไป ภิกษณุีสําคัญวา สละใหไปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        บาตรยังไมสูญ ภิกษณุีสําคัญวา สูญแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บาตรไมหาย ภิกษณุีสําคัญวา หายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        บาตรไมแตก ภิกษณุีสําคัญวา แตกแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บาตรไมถูกลักไป ภิกษณุีสําคัญวา ถูกลักไปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ติกะทุกกฏ   
        [๙๙] บาตรเปนนิสสัคคีย ภิกษุณยีังไมไดสละ ใชสอย ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        บาตรยังไมลวงราตรี ภิกษุณีสําคัญวา ลวงแลว ใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บาตรยังไมลวงราตรี ภิกษุณีสงสัย ใชสอย ตองอาบัตทุิกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        บาตรยังไมลวงราตรี ภิกษุณีสําคัญวา ยงัไมลวง ใชสอย ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๐๐] ภายในอรุณข้ึน ภกิษุณีอธิษฐาน ๑ วิกัป ๑ สละใหไป ๑ สูญ ๑ หาย ๑ แตก ๑   
ถูกโขมยแยงชิงเอาไป ๑ เพื่อนถือวิสาสะเอาไป ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                เร่ืองไมยอมคืนบาตรให   
        [๑๐๑] สมัยตอมา ภกิษณุีฉัพพัคคียไมยอมคืนบาตรท่ีเสียสละให ภิกษุท้ังหลายกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย บาตรท่ีภกิษุณเีสียสละแลว   
จะไมคืนใหไมได รูปใดไมยอมคืนให ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                _______________________    
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                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๑๐๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุหีลายรูปดวยกันจําพรรษาอยูในอาวาสใกลหมู   
บานแหงหนึ่ง เปนผูถึงพรอมดวยวัตรและอิริยาบถ แตมีผาเกา มีจวีรเศราหมอง ไดพากันไปสูพระ   
นครสาวัตถี พวกอุบาสกอุบาสิกาเห็นภิกษณุีเหลานัน้แลวคิดวา ภิกษุณเีหลานี้เปนผูถึงพรอมดวย   
วัตรและอิริยาบถ แตมีผาเกา มีจีวรเศราหมอง ทานเหลานี้เห็นจักถูกผูรายแยงชิง แลวไดถวาย   
อกาลจีวรแกภกิษุณีสงฆ ภิกษณุีถุลลนันทาอธิษฐานวา กฐินพวกเรากรานแลว ผานี้เปนกาลจีวร แลว   
ใหแจกกนัเอง.   
        อุบาสกอุบาสิกาท้ังหลายพบเหน็ภกิษณุีเหลานัน้แลวไดถามวา แมเจาท้ังหลายไดจีวรแลว   
หรือ?   
        ภิกษณุีเหลานั้นตอบวา อาวุโสท้ังหลาย พวกดิฉันไมไดจวีร เพราะแมเจาถุลลนันทา   
อธิษฐานวา กฐินพวกเรากรานแลว ผานี้เปนกาลจีวร แลวใหแจกกันเอง.   
        อุบาสกอุบาสิกาท้ังหลายพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึง   
ไดอธิษฐานผาอกาลจีวร วาเปนกาลจีวร แลวใหแจกกันเองเลา ภิกษณุท้ัีงหลายไดยินอุบาสกอุบาสิกา   
เหลานั้น พากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดอธิษฐานผาอกาลจีวร วาเปนกาลจีวร แลวใหแจกกันเอง   
เลา คร้ันแลว ภิกษณุีเหลานัน้ไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย. ภกิษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
อธิษฐานผาอกาลจีวร วาเปนกาลจีวร แลวใหแจกกันเอง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูล จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึได   
อฐิษฐานผาอกาลจีวร วาเปนกาลจีวร แลวใหแจกกันเองเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อ   
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ...    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๒๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณใีด อธิษฐานผาอกาลจีวร วาเปนกาลจีวร แลวแจกกนั เปน   
นิสสัคคิยปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุถุีลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๐๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา อกาลจีวร คือ เม่ือไมไดกรานกฐิน จีวรเกิดไดถึง ๑๑ เดือน เม่ือไดกรานกฐิน   
แลว จวีรเกิดไดตลอด ๗ เดือน จีวรท่ีเขาเจาะจงถวายแมในกาล นี้ก็ช่ือวาอกาลจีวร.   
        ภิกษณุีอธิษฐานวาเปนกาลจีวร แลวใหแจกกัน เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคียดวยได   
จีวรมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลจีวรเปนนิสสัคคียนั้น ภิกษณุีพึงเสียสละอยางนี้.   
                วิธีเสียสละ   
                เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา เจาขา อกาลจีวรผืนนี้ของขาพเจาอธิษฐานวาเปน   
กาลจีวร แลวแจกกัน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละอกาลจีวรผืนนี้แกสงฆ ... สงฆพึงใหอกาล   
จีวรผืนนีแ้กภกิษุณีมีช่ือนี้ ดงันี้.   
                เสียสละแกคณะ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีหลายรูป ... แมเจาท้ังหลายพึงใหอกาลจีวรผืนนีแ้กภกิษณุีมี   
ช่ือนี้ ดังนี้.   
                เสียสละแกภกิษณุรูีปหนึ่ง   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหอกาลจวีรผืนนี้แกแมเจา ดังนี้.    



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 62 
                บทภาชนีย   
                ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๐๔] อกาลจีวร ภกิษณุีสําคัญวาเปนอกาลจีวร อธิษฐานเปนกาลจีวรแลวแจกกัน เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อกาลจีวร ภิกษณุีสงสัย อธิฐานเปนกาลจีวร แลวแจกกัน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        อกาลจีวร ภิกษณุีสําคัญวากาลจีวร อธิฐานวาเปนกาลจีวร แลวแจกกัน เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ทุกะทุกกฏ   
        กาลจีวร ภิกษณุีสําคัญวา เปนอกาลจวีร ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กาลจีวร ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        กาลจีวร ภิกษณุีสําคัญวาเปนกาลจวีร ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๐๕] สําคัญอกาลจีวรวาเปนอกาลจวีร ใหแจกกัน ๑ สําคัญกาลจีวรวาเปนกาลจีวร ให   
แจกกัน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกมัมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                _______________________    
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                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๑๐๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทากับภกิษณุรูีปหนึ่ง ไดเปล่ียนจีวรกัน   
หม สวนภิกษณุีรูปนั้นพับจวีรท่ีเปล่ียนกันนั้นแลวเก็บไว ภิกษณุีถุลลนันทาไดถามภกิษุณีรูปนั้นดัง   
นี้วา แมเจา จวีรท่ีเธอเปล่ียนกันกับดิฉันนัน้อยูท่ีไหน? จึงภิกษณุีรูปนัน้นําจีวรผืนนั้นออกมาแสดง   
แกภกิษณุีถุลลนันทาๆ จึงพูดกะภิกษณุีรูปนัน้ดังนีว้า แมเจา เธอจงรับจีวรของเธอไป จงนําจีวร   
ของดิฉันผืนนัน้มา นี่จวีรของเธอ ก็ตองเปนของเธอ นั่นจีวรของดิฉัน ก็ตองเปนของดิฉัน เธอ   
จงนําจวีรผืนนัน้ของดิฉันมา จงนําจวีรของเธอกลับไป ดังนี้ แลวไดชิงเอาคืนมา จึงภกิษุณีรูปน้ัน   
ไดแจงเร่ืองนัน้แกภิกษุณีท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา   
เปล่ียนจวีรกันกับภิกษุณแีลว จึงไดชิงเอาคืนมาเลา คร้ันแลวไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย.   
ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
เปล่ียนจวีรกันกับภิกษุณแีลวชิงเอาคืนมา จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณีถุลลนันทาเปล่ียนจีวรกนั   
กับภิกษุณแีลว ไฉนจึงไดชิงเอาคืนมาเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๒๘.๓. อนึ่ง ภิกษุณใีด เปล่ียนจวีรกันกับภิกษุณแีลว นางพูดข้ึนในภายหลังอยาง   
นี้วา แมเจา เธอจงรับจีวรของเธอไป จงนําจีวรของดิฉันผืนนั้นมา นีจ่ีวรของเธอก็ตองเปน    
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ของเธอ นั่นจวีรของดิฉันกต็องเปนของดฉัิน เธอจงนําจวีรผืนนั้นของดิฉันมา จงนําจีวรของ   
เธอกลับไป ดงันี้ ชิงเอามากด็ี ใหชิงเอามาก็ดี เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๐๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา กบัภิกษณุี คือ กบัภิกษณุีรูปอ่ืน.   
        ท่ีช่ือวา จวีร ไดแกผา ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซ่ึงเขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัป   
เปนอยางตํ่า.   
        บทวา เปล่ียน คือ เปล่ียนจีวรเนื้อไมดกีับจีวรเนื้อดี หรือจีวรเนื้อดกีับจีวรเนื้อไมดี.   
        บทวา ชิงเอามา คือ ชิงเอามาเอง เปนนิสสัคคีย.   
        บทวา ใหชิงเอามา คือ ใชคนอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ ส่ังคร้ังเดียวชิงเอามาแมมากคร้ัง   
ก็เปนนิสสัคคีย ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลจีวรนั้น ภิกษณุีพึงเสียสละอยางนี้.   
                วิธีเสียสละ   
                เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา จีวรผืนนี้ของขาพเจาเปล่ียนกนักับภิกษณุีแลวชิงเอา   
คืนมา เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจวีรผืนนี้แกสงฆ ... สงฆพึงใหจวีรผืนนี้ แกภิกษุณีมีช่ือนี้ ดังนี้.   
                เสียสละแกคณะ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีหลายรูป ... แมเจาท้ังหลาย พึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษณุีมีช่ือนี้   
ดังนี้.   
                เสียสละแกภกิษณุรูีปหนึ่ง   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหจวีรผืนนีแ้กแมเจา ดังนี้.    
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                บทภาชนีย   
                ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๐๘] อุปสัมบัน ภิกษณุีสําคัญวา อุปสัมบัน เปล่ียนจีวรกันแลวชิงเอามาก็ดี ใหชิง   
เอามาก็ดี เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย เปล่ียนจีวรกนัแลว ชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามาก็ดี เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา อนุปสัมบัน เปล่ียนจวีรกันแลว ชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามา   
ก็ดี เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ปญจกะทุกกฏ   
        ภิกษณุีเปล่ียนบริขารอยางอ่ืน แลวชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีเปล่ียนจีวรก็ดี บริขารอยางอ่ืนก็ดี กับอนุปสัมบัน แลวชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามา   
ก็ดี ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา อุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา อนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๐๙] ภกิษุณีผูรับเปล่ียนนัน้คืนใหเอง หรือถือวิสาสะตอภิกษุณผูีนั้นเปล่ียนรับ ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                ______________________    
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                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๑๑๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทาอาพาธ มีอุบาสกคนหน่ึงเขาไป   
เยี่ยมภิกษุณีถุลลนันทาถึงสํานัก แลวไดถามนางดังนีว้า ขาแตแมเจา ทานไมสบายหรือ จงกรุณา   
ใชขาพเจา ใหนําของส่ิงไรมาถวาย.   
        นางตอบวา อาวุโส ฉันตองการเนยใส.   
        จึงอุบาสกนั้นไดไปนําเนยใสราคาหน่ึงกหาปณะ จากรานของชาวตลาดคนหน่ึง มาถวาย   
ภิกษณุีถุลลนันทา.   
        นางกลาวอยางนี้วา อาวโุส ความตองการของฉันไมใชเนยใส ฉันตองการน้ํามัน.   
        จึงอุบาสกน้ันไดเดนิกลับเขาไปหาชาวตลาดคนนัน้แลวบอกกะเขาดังนี้วา แมเจาไมตองการ   
เนยใสจะ ตองการน้ํามัน ขอทานจงรับคืนเนยใสของทาน โปรดใหน้ํามันแกขาพเจา.   
        ชาวตลาดตอบวา นีน่าย ถาพวกขาพเจารับส่ิงของท่ีขายไปแลวคืนมาอีก เม่ือไรสินคาของ   
พวกขาพเจาจงึจักขายหมดไป เนยใสทานซ้ือไปดวยราคาเนยใสแลว จงนําราคาคาน้ํามันมา จึงจัก   
นําน้ํามันไปได.   
        อุบาสกผูนั้นจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาข้ึนในทันใดน้ันแลวา แมเจาถุลลนันทา   
ออกปากขอของอยางหนึ่งแลว ไฉนจึงไดออกปากขอของอยางอ่ืนอีกเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินอุบาสกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน แมเจาถุลลนันทาออกปากขอของอยางหนึ่งไดแลว จึงได   
ออกปากขอของอยางอ่ืนอีกเลา แลวไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลายไดกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
ออกปากขอของอยางหนึ่งไดแลว ออกปากขอของอยางอ่ืนอีก จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.    
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                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาออกปาก   
ขอของอยางหนึ่งไดแลว จึงไดออกปากขอของอยางอ่ืนอีกเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๒๙.๔. อนึ่ง ภิกษุณใีด ออกปากขอของอยางหนึ่งไดแลว พึงออกปากขอของอ่ืน   
อีกอยาง เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๑๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ออกปากขอของอยางหนึ่งไดแลว คือ ขอของส่ิงใดส่ิงหนึ่งไดแลว.   
        บทวา พึงออกปากขอของอ่ืนอีกอยาง ความวา เวนของอยางใดอยางหนึ่งท่ีขอแลวนั้น   
ขอของอยางอ่ืนอีก เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคียดวยไดของมา ตองเสียสละแกสงฆ   
คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลของท่ีขอไดมานั้น ภกิษณุีพึงเสียสละอยางนี.้   
                วิธีเสียสละ   
                เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ...  แมเจา ของอ่ืนอีกอยาง ส่ิงนี้ของขาพเจา ขาพเจาขอ   
ของอยางหนึ่งไดแลว จึงขอไดมา เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละของอื่นอีกอยาง ส่ิงนี้แกสงฆ ...   
สงฆพึงใหของอ่ืนอีกอยาง ส่ิงนี้แกภิกษณุมีีช่ือนี้ ดังนี้.    
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                เสียสละแกคณะ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีหลายรูป ... แมเจาท้ังหลาย พึงใหของอ่ืนอีกอยาง ส่ิงนี้   
แกภกิษณุีมีช่ือนี้ ดังนี้.   
                เสียสละแกภกิษณุรูีปหนึ่ง   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุรูีปหนึ่ง ...  ขาพเจาใหของอ่ืนอีกอยางส่ิงนี้แกแมเจา ดังนี้.   
                บทภาชนีย   
                ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๑๒] ของอยางหนึ่ง ภิกษณุีสําคัญวา ของอยางหนึง่ ขอของอ่ืนอีกอยาง เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ของอยางหนึ่ง ภกิษณุีสงสัย ขอของอ่ืนอีกอยาง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ของอยางหนึ่ง ภกิษณุีสําคัญวา มิใชของอยางหนึ่ง ขอของอ่ืนอีกอยาง เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ทุกะทุกกฏ   
        มิใชของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา ของอยางหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        มิใชของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา มิใชของอยางหน่ึง ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๑๓] ขอของส่ิงหนึ่งนั้น และขอแถมของอ่ืนอีกอยางรวมกนั ๑ แสดงอานิสงสแลว   
ขอ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                ______________________    



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 69 
                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๑๑๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทาอาพาธ จึงอุบาสกคนหน่ึงเขาไปเยีย่ม   
ภิกษณุีถุลลนันทาถึงสํานัก แลวไดถามนางดังนี้วา ขาแตแมเจา รางกายยังพอทนไดอยูหรือ ยังพอ   
ใหอัตภาพเปนไปไดอยูหรือ?   
        นางตอบวา อาวุโส ฉันทนไมไหว ยังอัตภาพใหเปนไปไมได.   
        อุบาสกนั้นปวารณาวา ขาแตแมเจา ขาพเจาจะฝากกหาปณะไวท่ีรานของชาวตลาดช่ือโนน   
ทานตองการส่ิงใด พึงใชใหใครๆ ไปนําส่ิงนั้นมาจากรานน้ัน.   
        ภิกษณุีถุลลนันทาใชสิกขมานารูปหนึ่งไปดวยส่ังวา แมสิกขมานา เธอจงไปนําน้ํามันราคา   
หนึ่งกหาปณะจากรานของชาวตลาดช่ือโนนมา.   
        จึงนางสิกขมานานั้น ไดไปนําน้ํามันราคาหนึ่งกหาปณะจากรานของชาวตลาดนั้นมาถวายแก   
ภิกษณุีถุลลนันทา.   
        ภิกษณุีถุลลนันทาพูดอยางนีว้า แมสิกขมานา ความตองการของฉันไมใชน้ํามัน ฉันตอง   
การเนยใส.   
        จึงนางสิกขมานานั้นไดเดินกลับเขาไปหาชาวตลาดนั้น แลวบอกกะเขาดังนีว้า ไมถูกความ   
ประสงคจะ แมเจาไมใชตองการน้ํามัน ตองการเนยใส ขอทานจงรับคืนน้ํามันของทาน โปรดให   
เนยใสแกดิฉัน.   
        ชาวตลาดตอบวา นีแ่นะแมคุณ ถาพวกฉันจักรับคืนส่ิงของท่ีขายไปแลวมาอีก เม่ือไรสินคา   
ของพวกฉันจงึจักขายได น้ํามันทานซ้ือไปดวยราคาน้ํามันแลว จงนําราคาคาเนยใสมา จึงจักนําเนยใส   
ไปได.   
        ขณะน้ันแล นางสิกขมานาไดยืนรองไห.   
        ภิกษณุีท้ังหลาย ไดถามนางสิกขมานานั้น ดังนีว้า แนะ แมสิกขมานา เธอรองไห   
เพราะเหตุไร?   
        จึงนางสิกขมานานั้นไดแจงเร่ืองใหทราบ.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา   
ส่ังใหจายของอยางหนึ่งไดแลว จึงไดส่ังใหจายของอยางอ่ืนอีกเลา ...    
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                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
ส่ังใหจายของอยางหนึ่งไดแลว ส่ังใหจายของอยางอ่ืนอีก จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาส่ังใหจาย   
ของอยางหนึ่งไดแลว จึงไดส่ังใหจายของอยางอ่ืนอีกเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อ   
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๓๐.๕. อนึ่ง ภิกษุณใีด ส่ังใหจายของอยางหนึ่งแลว ส่ังใหจายของอื่นอีกอยาง เปน   
นิสัคคิยปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๑๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ส่ังใหจายของอยางหนึ่งแลว คือ ส่ังใหจายของอยางใดอยางหนึ่งแลว.   
        บทวา ส่ังใหจายของอื่นอีกอยาง ความวา เวนของอยางใดอยางหน่ึงท่ีส่ังใหจายนัน้   
ส่ังใหจายของสิ่งอ่ืนอีก เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคียดวยไดของน้ันมา ตองเสียสละแก   
สงฆ คณะ หรือภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลของอ่ืนอีกอยางท่ีขอไดมานัน้ อันภกิษณุีพงึเสียสละอยางนี้.   
                วิธีเสียสละ   
                เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา ของอ่ืนอีกอยาง ส่ิงนี้ของขาพเจาส่ังใหจายของส่ิง   
หนึ่งแลว ส่ังใหจายไดมา เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละของอ่ืนอีกอยาง ส่ิงนี้แกสงฆ ...  สงฆพึง   
ใหของอ่ืนอีกอยาง ส่ิงน้ีแกภิกษณุีมีช่ือนี้ ดังนี้.    
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                เสียสละแกคณะ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีหลายรูป ...  แมเจาท้ังหลาย พึงใหของอ่ืนอีกอยาง ส่ิงนี้   
แกภกิษณุีมีช่ือนี้ ดังนี้.   
                เสียสละแกภกิษณุรูีปหนึ่ง   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุรูีปหนึ่ง ... ขาพเจาใหของอ่ืนอีกอยาง ส่ิงนี้แกแมเจา ดังน้ี.   
                บทภาชนีย   
                ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๑๖] ของอยางหนึ่ง ภิกษณุีสําคัญวาของอยางหนึง่ ส่ังใหจายของอยางอ่ืนอีก เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ของอยางหนึ่ง ภกิษณุีสงสัย ส่ังใหจายของอยางอ่ืนอีก เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ของอยางหนึ่ง ภกิษณุีสําคัญวา มิใชของอยางหนึ่ง ส่ังใหจายของอยางอ่ืนอีก เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ทุกะทุกกฏ   
        มิใชของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา ของอยางหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        มิใชของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา มิใชของอยางหน่ึง ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๑๗] ส่ังใหจายของส่ิงหนึ่งนัน้ และส่ังใหจายของสิ่งอ่ืนอีกอยางรวมกัน ๑ แสดง   
อานิสงสแลวส่ังใหจาย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                _____________________    
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                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๑๑๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พวกอุบาสกอุบาสิกาพากันรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใช   
ท่ีเขาเต็มใจทําบุญเพื่อเปนมูลคาจีวรสําหรับภิกษณุีสงฆ ฝากไวท่ีรานพอคาผาคนหนึง่ แลวไดเขาไป   
หาภิกษณุีท้ังหลายกลาวคํานีว้า แมเจาท้ังหลาย เจาขา กัปปยภณัฑเพื่อประโยชนแกจวีร พวก   
ขาพเจาไดฝากไวท่ีรานพอคาผาช่ือโนน ขอทานท้ังหลายกรุณาใหไวยาวัจกรไปนําจวีรจากรานพอคา   
ผูนั้นมาแจกกนัเถิด เจาขา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายใหเปล่ียนกัปปยภณัฑนั้นเปนเภสัช แลวบริโภคเปนสวนตัว.   
        พวกอุบสกอุบาสิการูเร่ืองแลวพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลาย   
จึงไดใหเปล่ียนกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหน่ึง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซ่ึงเขา   
ตั้งใจถวายสงฆ เปนปจจยัอยางอ่ืนไปเลา ...   
        ภิกษณุท้ัีงหลายไดยินอุบาสกอุบาสิกาเหลานั้นพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู.   
บรรดาท่ีเปนผูมักนอย  ...  ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีท้ังหลาย จงึไดให   
เปล่ียนกัปปยภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจยัอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหน่ึงซ่ึงเขาต้ังใจถวาย   
สงฆ เปนปจจยัอยางอ่ืนไปเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณท้ัีงหลายให   
เปล่ียนกัปปยภัณฑท่ีเขาถวายเพ่ือประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่งอุทิศไวอยางหนึ่ง ซ่ึงเขาต้ังใจถวาย   
สงฆ เปนปจจยัอยางอ่ืนไป จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลาย จึงไดให   
เปล่ียนกัปปยภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจยัอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขาต้ังใจถวาย   
สงฆ เปนปจจยัอยางอ่ืนไปเลา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๓๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณใีด ใหเปล่ียนซ่ึงปจจัยอยางอ่ืน ดวยกัปปยภัณฑท่ีเขาถวาย   
ไวเพื่อเปนมูลคาแกปจจยัอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขาต้ังใจถวายสงฆ เปนนิสสัคคิย   
ปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๑๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        คําวา ดวยกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ อุทิศไวอยางหน่ึง   
คือ ท่ีเขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางอ่ืน.   
        บทวา ซ่ึงเขาต้ังใจถวายสงฆ คือ เพื่อประโยชนแกสงฆ ไมใชแกคณะ ไมใชแกภิกษุณี   
รูปหนึ่ง.   
        บทวา ใหเปล่ียนซ่ึงปจจยัอยางอ่ืน ความวา ทายกถวายกัปปยภณัฑไวเพื่อประโยชนแก   
ปจจัยใด เวนปจจัยนั้น ใหเปล่ียนเปนปจจัยอยางอ่ืน เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคียดวย   
ไดปจจยันัน้มา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลปจจัยอยางอ่ืนท่ีไดมานั้น อันภิกษณุพีึงเสียสละอยางนี้.   
                วิธีเสียสละ   
                เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา ปจจยัอยางอ่ืนนี้ ของขาพเจาใหเปล่ียนมาดวย   
กัปปยภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึง่ อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขาต้ังใจถวายสงฆ    
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เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละปจจัยอยางอ่ืนนี้แกสงฆ ... สงฆพึงใหปจจัยอยางอ่ืนนี ้แกภกิษณุี   
มีช่ือนี้ ดังนี้.   
                เสียสละแกคณะ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีหลายรูป ... แมเจาท้ังหลาย พึงใหปจจยัอยางอ่ืนนี้ แกภกิษณุี   
มีช่ือนี้ ดังนี้.   
                เสียสละแกภกิษณุรูีปหนึ่ง   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหปจจัยอยางอ่ืนนี้ แกแมเจา ดังนี้.   
                บทภาชนีย   
                ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๒๐] กปัปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง ภกิษุณีสําคัญวา เขาถวาย   
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ใหเปล่ียนเปนปจจัยอยางอ่ืนเปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ภกิษณุีสงสัยใหเปล่ียนเปนปจจยั   
อยางอ่ืน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ภกิษณุีสําคัญวาเขามิไดถวายไวเพื่อ   
เปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง ใหเปล่ียนเปนปจจัยอยางอ่ืน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ไดปจจยัท่ีเสียสละแลวคืนมา พึงนอมไปในปจจัยตามท่ีเขาถวายไวเดิม.   
                ทุกะทุกกฏ   
        มิใชกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภกิษณุสํีาคัญวาเขาถวายไวเพื่อ   
เปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภกิษณุสีงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        มิใชกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภกิษณุสํีาคัญวา เขาไมได   
ถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๒๑] นอมกัปปยภัณฑท่ีเหลือไป ๑ ขออนุญาตจากเจาของ แลวนอมไป ๑ มีอันตราย ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.    
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                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๑๒๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พวกอุบาสกอุบาสิกาพากันรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใช   
ท่ีเขาเต็มใจทําบุญเพื่อเปนมูลคาจีวรสําหรับภิกษณุีสงฆ ฝากไวท่ีรานพอคาคนหนึ่ง แลวไดเขาไปหา   
ภิกษณุีท้ังหลายกลาวคํานีว้า แมเจาท้ังหลาย เจาขา กัปปยภัณฑเพื่อเปนมูลคาจีวร พวกขาพเจา   
ฝากไวท่ีรานพอคาผาช่ือโนน ขอทานท้ังหลายกรุณาใหไวยาวัจกรไปนําจีวรจากรานพอคาผาผูนั้นมา   
แจกกันเถิด เจาขา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดขอใหเปล่ียนกัปปยภณัฑนัน้แหละเปนเภสัชไปบริโภคเปนสวนตัว.   
        อุบาสกอุบาสิกาท้ังหลายทราบเร่ืองแลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีท้ัง   
หลายจึงไดใหเปล่ียนกัปปยภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซ่ึง   
เขาต้ังใจถวายสงฆ ไปเปนปจจัยอยางอ่ืน ท้ังขอมาเปนสวนตัวดวยเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินอุบาสกอุบาสิกาเหลานั้นเพงโทษติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปน   
ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีท้ังหลายจึงไดใหเปล่ียนกัปปยภัณฑท่ีเขา   
ถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขาต้ังใจถวายสงฆ ไปเปนปจจยัอยาง   
อ่ืน ท้ังขอมาเปนสวนตัวดวยเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณท้ัีงหลายได   
ใหเปล่ียนกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขาต้ังใจถวาย   
สงฆ ไปเปนปจจัยอยางอ่ืน ท้ังขอมาเปนสวนตัวดวย จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลาย จึงไดให   
เปล่ียนกัปปยภัณฑ ท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขาต้ังใจ   
ถวายสงฆ ไปเปนปจจยัอยางอ่ืน ท้ังขอมาเปนสวนตัวดวยเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปน   
ไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:    
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                พระบัญญัติ   
        ๓๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณใีด ใหเปล่ียนซ่ึงปจจัยอยางอ่ืน ดวยกัปปยภณัฑท่ีเขาถวาย   
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซ่ึงเขาต้ังใจถวายสงฆ แตขอมาเปน   
สวนตัว เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๒๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        คําวา ดวยกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ อุทิศไวอยางหน่ึง   
คือ เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่ง.   
        บทวา ซ่ึงเขาต้ังใจถวายสงฆ คือ เพื่อประโยชนแกสงฆ ไมใชแกคณะ ไมใชแก   
ภิกษณุีรูปเดยีว.   
        บทวา ขอมาเปนสวนตัว คือ ขอรองเขาเอง.   
        บทวา ใหเปล่ียนซ่ึงปจจยัอยางอ่ืน ความวา ทายกถวายกัปปยภณัฑไวเพื่อประโยชน   
แกปจจัยใด เวนปจจยันั้น ใหเปล่ียนเปนปจจัยอยางอ่ืน เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคีย   
ดวยไดปจจัยนัน้มา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลปจจัยท่ีไดมานั้น อันภิกษณุพีึงเสียสละอยางนี้.   
                วิธีเสียสละ   
                เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา ปจจยัอ่ืนส่ิงนี้ของขาพเจาใหเปล่ียนมาดวยกัปปย   
ภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซ่ึงเขาต้ังใจถวายสงฆ แตขอ   
มาเปนสวนตัว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละปจจัยอ่ืนส่ิงนี้แกสงฆ ... สงฆพึงใหปจจัยอ่ืนส่ิงนี้   
แกภกิษณุีมีช่ือนี้ ดังนี้.   
                เสียสละแกคณะ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีหลายรูป ... แมเจาท้ังหลายพึงใหปจจัยอ่ืนส่ิงนีแ้กภกิษณุีมีช่ือ   
นี้ ดังน้ี.    
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                เสียสละแกภกิษณุรูีปหนึ่ง   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหปจจัยอ่ืนส่ิงนี้แกแมเจา ดงันี้.   
                บทภาชนีย   
                ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๒๔] กปัปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง ภกิษุณีสําคัญวา เขาถวาย   
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ใหเปล่ียนเปนปจจัยอยางอ่ืน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ภกิษณุีสงสัยใหเปล่ียนเปนปจจยั   
อยางอ่ืน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        กัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ภกิษณุีสําคัญวาเขามิไดถวายไวเพื่อ   
เปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง ใหเปล่ียนเปนปจจัยอยางอ่ืน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ไดปจจยัท่ีเสียสละแลวคืนมา พึงนอมเขาไปในปจจยัตามท่ีทายกถวายไวเดิม.   
                ทุกะทุกกฏ   
        มิใชกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภกิษณุสํีาคัญวา เขาถวายไวเพื่อ   
เปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภกิษณุสีงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        มิใชกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภกิษณุสํีาคัญวา เขามิไดถวาย   
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๒๕] นอมกัปปยภณัฑท่ีเหลือไป ๑ ขออนุญาตจากเจาของแลวนอมไป ๑ มีอันตราย ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                                                _______________________    
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                                                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                                                เร่ืองภิกษณุีหลายรูป   
        [๑๒๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายผูอาศัยอยูในบริเวณหมูบานตําบลหนึ่ง   
อัตคัดดวยขาวยาคู. จึงชาวบานตําบลนั้นไดรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชท่ีเขาเต็มใจทําบุญเพื่อประสงค   
เปนมูลคาขาวยาคู สําหรับภกิษุณีท้ังหลาย ฝากไวท่ีรานชาวตลาดคนหนึ่ง แลวไดเขาไปหาภิกษณุี   
ท้ังหลายกลาวคํานี้วา แมเจาท้ังหลาย เจาขา กัปปยภัณฑเพื่อเปนมูลคาขาวยาคู พวกขาพเจาได   
ฝากไวท่ีรานของชาวตลาดช่ือโนน ขอทานทั้งหลายจงใหไวยาวัจกรไปนําขาวสารจากรานชาวตลาด   
ผูนั้นมาหุงตมฉันเถิด.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดใหเปล่ียนกัปปยภณัฑนัน้เปนเภสัชไปบริโภค.   
        ชาวบานตําบลนั้นทราบเร่ืองแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีท้ังหลาย   
จึงไดใหเปล่ียนกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขา   
ตั้งใจถวายแกภิกษณุีหมูมาก เปนปจจยัอยางอ่ืนไปเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินเขาเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตาง   
ก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณท้ัีงหลายจึงไดใหเปล่ียนกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อ   
เปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขาต้ังใจถวายแกภกิษณุีหมูมาก มาเปนปจจยัอยาง   
อ่ืนไปเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณท้ัีงหลายได   
ใหเปล่ียนกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่งอุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขาต้ังใจถวาย   
แกภกิษณุีหมูมาก มาเปนปจจัยอยางอ่ืนไป จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจึงไดเปล่ียนกัปปย   
ภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซ่ึงเขาต้ังใจถวายแกภิกษุณี   
หมูมาก มาเปนปจจยัอยางอ่ืนไปเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๓๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณใีด ใหเปล่ียนซ่ึงปจจัยอยางอ่ืน ดวยกัปปยภณัฑท่ีเขาถวาย   
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซ่ึงเขาต้ังใจจะถวายแกภกิษณุีหมูมาก   
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๒๗] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        คําวา ดวยกัปปยภณัฑ ท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ อุทิศไวอยางหน่ึง   
คือ เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่ง.   
        บทวาซ่ึงเขาต้ังใจถวายแกภิกษุณหีมูมาก คือ เพื่อประโยชนแกคณะ ไมใชสงฆ ไมใช   
ภิกษณุีรูปเดยีว.   
        บทวา ใหเปล่ียนซ่ึงปจจยัอยางอ่ืน ความวา ทายกถวายกัปปยภณัฑไวเพื่อประโยชน   
แกปจจัยใด เวนปจจยันั้น ใหเปล่ียนปจจยัอยางอ่ืน เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคียดวย   
ไดปจจยันัน้มา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.   
        ดูกรภกิษณุีท้ังหลาย ก็แลปจจัยอยางอ่ืนท่ีไดมานัน้ อันภิกษุณพีึงเสียสละอยางนี้.   
                วิธีเสียสละ   
                เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ...  แมเจา ปจจยัอยางอ่ืนนี้ของขาพเจาใหเปล่ียนมาดวย   
กัปปยภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขาต้ังใจถวายแก   
ภิกษณุีหมูมาก เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละปจจยัอยางอ่ืนนี้แกสงฆ ... สงฆพึงใหปจจัยอยางอ่ืน   
นี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้ ดังนี้.    
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                เสียสละแกคณะ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีหลายรูป ...  แมเจาท้ังหลายพึงใหปจจัยอยางอื่นนี้แกภิกษุณี   
มีช่ือนี้ ดังนี้.   
                เสียสละแกภกิษณุรูีปหนึ่ง   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีรูปหนึ่ง ...  ขาพเจาใหปจจัยอยางอ่ืนนี้แกแมเจา ดังนี้.   
                บทภาชนีย   
                ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๒๘] กปัปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง ภกิษุณีสําคัญวา เขาถวาย   
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ใหเปล่ียนเปนปจจัยอยางอ่ืนเปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ภกิษณุีสงสัย ...  ใหเปล่ียนเปน   
ปจจัยอยางอ่ืน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ภกิษณุีสําคัญวา เขามิไดถวายไว   
เพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ ใหเปล่ียนเปนปจจยัอยางอ่ืน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ไดปจจยัท่ีเสียสละแลวคืนมา พึงนอมไปในปจจัยตามท่ีทายกถวายไวเดิม.   
                ทุกะทุกกฏ   
        มิใชกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภกิษณุสํีาคัญวา เขาถวายไว   
เพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภกิษณุสีงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        มิใชกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภกิษณุสํีาคัญวา เขามิไดถวาย   
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๒๙] นอมกัปปยภัณฑท่ีเหลือไป ๑ ขออนุญาตตอเจาของแววนอมไป ๑ มีอันตราย   
๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                _______________________    
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                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๑๓๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลาย ผูอาศัยอยูในบริเวณหมูบานตําบล   
หนึ่ง อัตคัดดวยขาวยาคู. จึงชาวบานตําบลนัน้ไดรวบรวมเคร่ืองใชสอยท่ีเขาเต็มใจทําบุญเพื่อเปน   
มูลคาขาวยาคูสําหรับภิกษณุท้ัีงหลาย ฝากไวท่ีรานชาวตลาดคนหนึ่ง แลวไดเขาไปหาภิกษณุีท้ังหลาย   
กลาวคํานีว้า แมเจาท้ังหลาย เจาขา กัปปยภณัฑเพื่อเปนมูลคาขาวยาคู พวกขาพเจาฝากไวท่ีราน   
ชาวตลาดช่ือโนน ขอทานท้ังหลายจงใหไวยาวัจกรไปนําขาวสารจากชาวตลาดน้ันมาหุงตมฉันเถิด.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดขอใหเปล่ียนกัปปยภณัฑนัน้แหละเปนเภสัชไปบริโภคเปนสวนตัว.   
        ชาวบานตําบลนั้นทราบเร่ืองแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีท้ังหลาย   
จึงไดใหเปล่ียนกัปปยภณัฑ ท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขา   
ตั้งใจจะถวายแกภกิษณุีหมูมาก ไปเปนปจจัยอยางอ่ืน ท้ังขอมาเปนสวนตัวดวยเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินชาวบานตําบลนัน้พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีท้ังหลายจึงไดใหเปล่ียนกัปปยภัณฑท่ีเขา   
บริจาคไวเพื่อเปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขาต้ังใจถวายแกภกิษณุีหมูมาก ไปเปน   
ปจจัยอยางอ่ืน ท้ังขอมาเปนสวนตัวดวยเลา ...  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณท้ัีงหลาย   
ใหเปล่ียนกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขาต้ังใจถวาย   
แกภกิษณุีหมูมาก ไปเปนปจจัยอยางอ่ืน ท้ังขอมาเปนสวนตัวดวย จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฉนภิกษุณีท้ังหลาย จึงได   
ใหเปล่ียนกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขาต้ังใจถวาย   
แกภกิษณุีหมูมาก ไปเปนปจจัยอยางอ่ืน ท้ังขอมาเปนสวนตัวดวยเลา การกระทําของพวกนางน่ัน   
ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ...   
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๓๔.๙. อนึ่ง ภิกษุณใีด ใหเปล่ียนซ่ึงปจจัยอยางอ่ืน ดวยกัปปยภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อ   
เปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขาต้ังใจถวายภกิษณุีหมูมาก แตขอมาเปน   
สวนตัว เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๓๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ดวยกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ อุทิศไวอยางหน่ึง   
นั้น คือ เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจยัอยางหนึ่ง.   
        บทวา ซ่ึงเขาต้ังใจถวายภิกษณุีหมูมาก คือ เพื่อประโยชนแกคณะ ไมใชสงฆ ไมใช   
ภิกษณุีรูปเดยีว.   
        บทวา ขอมาเปนสวนตัว คือ ขอรองเขาเอง.   
        บทวา ใหเปล่ียนซ่ึงปจจยัอยางอ่ืน ความวา ทายกถวายกัปปยภณัฑไวเพื่อประโยชน   
แกปจจัยใด เวนปจจยันั้น ใหเปล่ียนเปนปจจัยอยางอ่ืน เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคีย   
ดวยไดปจจัยนัน้มา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลปจจัยอ่ืนท่ีไดมานั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี้.   
                วิธีเสียสละ   
                เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา ปจจยัอยางอ่ืนนี้ของขาพเจาใหเปล่ียนมาดวยกัปปย   
ภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซ่ึงเขาต้ังใจถวายแกภิกษุณหีมู   
มาก แตขอมาเปนสวนตัว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละปจจัยอยางอ่ืนนี้แกสงฆ ...  สงฆพึงให   
ปจจัยอยางอ่ืนนี้แกภิกษุณีมีช่ือนี้ ดังนี้.    
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                เสียสละแกคณะ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีหลายรูป ...  แมเจาท้ังหลายพึงใหปจจัยอยางอื่นนี้แกภิกษุณี   
มีช่ือนี้ ดังนี้.   
                เสียสละแกภกิษณุรูีปหนึ่ง   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีรูปหนึ่ง ...  ขาพเจาใหปจจัยอยางอ่ืนนี้แกแมเจา ดังนี้.   
                บทภาชนีย   
                ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๓๒] กปัปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง ภกิษุณีสําคัญวา เขาถวาย   
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ใหเปล่ียนเปนปจจัยอยางอ่ืน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ภกิษณุีสงสัยใหเปล่ียนเปนปจจยั   
อยางอ่ืน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ภกิษณุีสําคัญวา เขามิไดถวายไว   
เพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ ใหเปล่ียนเปนปจจยัอยางอ่ืน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ไดปจจยัท่ีเสียสละแลวคืนมา พึงนอมเขาไปในปจจยัตามท่ีทายกถวายไวเดิม.   
                ทุกะทุกกฏ   
        มิใชกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภกิษณุสํีาคัญวา เขาถวายไว   
เปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไว เพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        มิใชกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภกิษณุสํีาคัญวา เขามิไดถวาย   
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๓๓] ภกิษุณนีอมกัปปยภณัฑท่ีเหลือไป ๑ ขออนญุาตตอเจาของแลวนอมไป ๑   
มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.    
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                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๑๓๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทาเปนพหูสูต ชางพูด องอาจ   
สามารถ กลาวถอยคํามีหลักฐาน. คนเปนอันมากตางพากนัเขาไปสนทนาปราศรัยดวย ประจวบ   
เวลานั้นบริเวณของภิกษุณีถุลลนันทาชํารุด ชาวบานจึงถามภิกษณุีถุลลนันทาวา แมเจา เพราะเหตุไร   
แมเจาจึงปลอยใหบริเวณชํารุด.   
        นางตอบวา เพราะคนใหไมมี คนทํากไ็มมี.   
        จึงชาวบานพวกน้ันไดรวบรวมสิ่งของเคร่ืองใชสอยท่ีเขาเต็มใจทําบุญ เพื่อเปนมูลคาบริเวณ   
แลวถวายเปนกัปปยภัณฑไวแกภกิษณุีถุลลนันทา ภกิษณุถุีลลนันทาไดขอใหเปล่ียนกปัปยภณัฑนัน้   
แหละ เปนเภสัช แลวบริโภคเปนสวนตัว.   
        ชาวบานเหลานั้นทราบเร่ืองแลว พากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลล   
นันทาจึงไดใหเปล่ียนกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึง   
เขาต้ังใจถวายบุคคล มาเปนปจจัยอยางอ่ืนไป ท้ังขอมาเปนสวนตัวดวยเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
ไดใหเปล่ียนกปัปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง อุทิศใหอยางหนึ่ง ซ่ึงเขาต้ังใจ   
ถวายบุคคล มาเปนปจจยัอยางอ่ืนไป ท้ังขอมาเปนสวนตัวดวย จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทา จึงไดให   
เปล่ียนกัปปยภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซ่ึงเขาต้ังใจถวาย   
บุคคล มาเปนปจจัยอยางอ่ืนไป ท้ังขอมาเปนสวนตัวดวยเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:    
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                พระบัญญัติ   
        ๓๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณใีด ใหเปล่ียนซ่ึงปจจัยอยางอ่ืน ดวยกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไว   
เพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ อุทิศไวอยางหน่ึง ซ่ึงเขาต้ังใจถวายบุคคล แตขอมาเปนสวนตัว   
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๓๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ช่ือวา ภกิษณุ ี  
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ดวยกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไว เพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ อุทิศไวอยางหน่ึง   
คือ เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่ง.   
        บทวา เขาต้ังใจถวายบุคคล คือ เพื่อประโยชนแกภิกษุณีรูปเดยีว ไมใชสงฆ ไมใช   
คณะ.   
        บทวา ขอมาเปนสวนตัว คือ ของรองเขาเอง.   
        บทวา ใหเปล่ียนซ่ึงปจจยัอยางอ่ืน ความวา ทายกถวายกัปปยภณัฑไวเพื่อประโยชน   
แกปจจัยใด เวนปจจยันั้น ใหเปล่ียนเปนปจจัยอยางอ่ืน เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคีย   
ดวยไดปจจัยนัน้มา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลปจจัยอยางอ่ืนท่ีไดมานั้น อันภิกษณุีพึงเสียสละอยางนี้.   
                วิธีเสียสละ   
                เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา ปจจยัอยางอ่ืนนี้ของขาพเจาใหเปล่ียนมาดวยกัปปย   
ภัณฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซ่ึงเขาต้ังใจถวายบุคคล แตขอ   
มาเปนสวนตัว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละปจจัยอยางอ่ืนนี้แกสงฆ ... สงฆพึงใหปจจัยอยางอ่ืนนี ้  
แกภกิษณุีมีช่ือนี้ ดังนี้.    
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                เสียสละแกคณะ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีหลายรูป ...  แมเจาท้ังหลายพึงใหปจจัยอยางอื่นนี้แกภิกษุณี   
มีช่ือนี้ ดังนี้.   
                เสียสละแกภกิษณุรูีปหนึ่ง   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหปจจัยอยางอ่ืนนี้แกแมเจา ดังนี้.   
                บทภาชนีย   
                ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๓๖] กปัปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง ภกิษุณีสําคัญวา เขาถวาย   
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ใหเปล่ียนเปนปจจัยอ่ืนอีกอยาง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ภกิษณุีสงสัยใหเปล่ียนเปนปจจยั   
อ่ืนอีกอยาง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ภกิษณุีสําคัญวาเขามิไดถวายไวเพื่อ   
เปนมูลคาปจจยัอยางหน่ึง ใหเปล่ียนเปนปจจัยอ่ืนอีกอยาง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ไดปจจยัท่ีเสียสละแลวคืนมา พึงนอมเขาไปในปจจยัตามท่ีทายกถวายไวเดิม.   
                ทุกะทุกกฏ   
        มิใชกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภกิษณุสํีาคัญวา เขาถวาย   
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหน่ึง ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภกิษณุสีงสัย ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        มิใชกัปปยภณัฑท่ีเขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภกิษณุสํีาคัญวา เขามิได   
ถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๓๗] นอมกัปปยภัณฑท่ีเหลือไป ๑ ขออนุญาตจากเจาของแลวนอมไป ๑ มีอันตราย ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.    
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                จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๑๓๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทาเปนพหูสูต เปนคนชางพูด เปนผู   
องอาจ สามารถ กลาวถอยคํามีหลักฐาน. คร้ันถึงฤดูหนาว พระเจาปเสนทิโกศลทรงสะพักผา   
กัมพลมีคามาก เสด็จเขาไปหาภิกษณุีถุลลนันทาถึงสํานัก ทรงอภิวาทภิกษณุีถุลลนันทาแลวประทับนั่ง   
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. ภกิษณุีถุลลนันทาทูลช้ีแจงธรรมมีกถาถวาย ใหทาวเธอทรงเห็นแจงสมาทาน   
อาจหาญ ราเริง. คร้ันทาวเธอทรงเห็นแจง สมาทนา อาจหาญ ราเรงดวยธรรมีกถาของภิกษณุี   
ถุลลนันทาแลว ไดทรงปวารณาภกิษณุีถุลลนันทาดังนีว้า ขาแตแมเจา ขอทานไดโปรดบอกส่ิงท่ีตอง   
ประสงค.   
        ภิกษณุีถุลลนันทาทูลวา ขอถวายพระพร ถามหาบพติรมีพระราชประสงคจะพระราชทาน   
แกอาตมภาพไซร ขอไดโปรดพระราชทานผากัมพลผืนท่ีทรงน้ี.   
        พระเจาปเสนทิโกศลทรงถวายผากัมพลแกภกิษณุีถุลลนันทา ในทันใดนัน้แล แลวเสด็จ   
ลุกจากท่ีประทับ ทรงอภิวาทภิกษณุีถุลลนันทา กระทําประทักษณิแลวเสด็จกลับ.   
        คนท้ังหลายพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภกิษุณีเหลานี้เปนคนมักมาก ไมสัน   
โดษ ไฉนจึงไดทูลขอผากัมพลทรงตอองคพระราชาเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดทูลขอผากัมพลทรงตอองคพระ   
ราชาเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
ทูลขอผากัมพลทรงตอองคพระราชา จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทา จึงไดทูล   
ขอผากัมพลทรงตอองคพระราชาเลา การกระทําของนางนั่นไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส ...    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๓๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีผูจะใหเขาจายผาหมหนัก พึงใหจายไดเพียงราคา ๔ กังสะ   
เปนอยางยิ่ง ถาใหจายยิ่งกวานั้น เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๓๙] ท่ีช่ือวา ผาหมหนัก ไดแกผาชนิดหนึ่ง ท่ีสําหรับหมในฤดหูนาว.   
        บทวา ผูจะใหจาย คือ ผูจะขอ.   
        บทวา พึงใหจายไดเพียงราคา ๔ กังสะเปนอยางยิ่ง คือ ใหจายผามีราคาเพียง ๑๖   
กหาปณะได.   
        คําวา ถาใหจายยิ่งกวานัน้ ความวา ขอผามีราคาเกินกวานั้น เปนทุกกฏในประโยค   
เปนนิสสัคคียดวยไดผามา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลผาเปนนิสสัคคียนั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี้.   
                วิธีเสียสละ   
                เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา ผาหมหนกัผืนนี้ของขาพเจามีราคาสูงเกิน ๔ กังสะ   
ขอไดมา เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละผาหมหนกัผืนนีแ้กสงฆ ... สงฆพึงใหผาหมหนักผืนนี้แก   
ภิกษณุีช่ือนี้ ดงันี้.   
                เสียสละแกคณะ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุหีลายรูป ... แมเจาท้ังหลาย พึงใหผาหมหนักผืนนี้แกภกิษณุี   
มีช่ือนี้ ดังนี้.   
                เสียสละแกภกิษณุรูีปหนึ่ง   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหผาหมหนักผืนนี้แกแมเจา ดังนี้.    
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                บทภาชนีย   
                ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๔๐] ผาหมหนกัมีราคาเกิน ๔ กังสะ ภกิษณุีสําคัญวาเกิน ขอไดมา เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาหมหนกัมีราคาเกิน ๔ กังสะ ภกิษณุสีงสัย ขอไดมา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาหมหนกัมีราคาเกิน ๔ กังสะ ภกิษณุสํีาคัญวาหยอน ขอไดมา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                ทุกะทุกกฏ   
        ผาหมหนกัมีราคาหยอน ๔ กังสะ ภิกษณุีสําคัญวาเกนิ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ผาหมหนกัมีราคาหยอน ๔ กังสะ ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ผาหมหนกัมีราคาหยอน ๔ กังสะ ภิกษณุีสําคัญวาหยอน ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๔๑] ขอผาหมหนักมีราคา ๔ กังสะเปนอยางยิ่ง ๑ ขอผาหมหนักมีราคาหยอน ๔   
กังสะ ๑ ขอตอญาติ ๑ ขอตอคนปวารณา ๑ ขอเพ่ือประโยชนของผูอ่ืน ๑ จายมาดวยทรพัย   
ของตน ๑ ทายกประสงคใหจายผาหมหนักมีราคาแพง แตใหจายผาหมหนักมีราคาถูก ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                _______________________    
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                จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๑๔๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทา เปนพหูสูต เปนคนชางพูด   
เปนผูองอาจ สามารถ กลาวถอยคํามีหลักฐาน. คร้ันฤดูรอน พระเจาปเสนทิโกศลทรงสะพักผา   
โขมพัสตรมีคามาก เสด็จเขาไปหาภกิษณุีถุลลนันทาถึงสํานัก ทรงอภวิาทภิกษณุีถุลลนันทา แลว   
ประทับนั่ง ณ ท่ีสมควรสวนขางหนึ่ง เม่ือพระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ท่ีสมควรสวนขางหนึ่ง   
แลวภกิษณุีถุลลนันทาทูลช้ีแจงธรรมีกถา ถวายใหทาวเธอทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง   
คร้ันทาวเธอทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาของภิกษุณีถุลลนันทาแลว ได   
ทรงปวารณาภกิษุณีถุลลนันทาดังนี้วา ขาแตแมเจา ขอทานไดโปรดบอกส่ิงท่ีตองประสงค.   
        ภิกษณุีถุลลนันทาทูลวา ขอถวายพระพร ถามหาบพติรมีพระราชประสงค จะพระราชทาน   
แกอาตมภาพไซร ขอไดโปรดพระราชทานผาโขมพัสตรผืนท่ีทรงน้ี.   
        พระเจาปเสนทิโกศลทรงถวายผาโขมพัสตรแกภกิษณุีถุลลนันทาในทันใดนั้นแล แลวเสด็จ   
ลุกจากท่ีประทับ ทรงอภิวาทภิกษณุีถุลลนันทา กระทําประทักษณิ แลวเสด็จกลับ.   
        คนท้ังหลายพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภกิษุณีเหลานี้เปนคนมักมาก ไม   
  
สันโดษ ไฉนจงึไดทูลขอผาโขมพัสตรทรงตอองคพระราชาเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดทูลขอผาโขมพัสตรทรงตอองค   
พระราชาเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณถุีลลนันทา   
ทูลขอผาโขมพัสตรทรงตอองคพระราชา จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึไดทูล   
ขอผาโขมพัสตรทรงตอองคพระราชา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๓๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีผูจะใหเขาจายผาหมเบา พึงใหจายไดเพยีงราคา ๒ กังสะ   
กึ่งเปนอยางยิ่ง ถาใหจายยิ่งกวานั้น เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๔๓] ท่ีช่ือวา ผาหมเบา ไดแก ผาชนดิใดชนดิหนึ่ง สําหรับหมในฤดูรอน.   
        บทวา ผูจะใหจาย คือ ผูจะขอ.   
        บทวา พึงใหจายไดเพียงราคา ๒ กังสะกึ่งเปนอยางยิ่ง คือ พึงใหจายผามีราคาเพียง   
๑๐ กหาปณะได.   
        คําวา ถาใหจายยิ่งกวานัน้ ความวา ขอผามีราคาเกินกวานั้น เปนทุกกฏในประโยค   
เปนนิสสัคคียดวยไดผามา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลผาเปนนิสสัคคียนั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี้.   
                วิธีเสียสละ   
                เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ...  แมเจา ผาหมเบาผืนนี้ของขาพเจามีราคาสูงเกิน ๒ กังสะกึ่ง   
ขอไดมา เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละผาหมเบาผืนนีแ้กสงฆ ...  สงฆพึงใหผาหมเบาผืนนี้แก   
ภิกษณุีมีช่ือนี้ ดังนี้.   
                เสียสละแกคณะ   
        ภิกษณุีรูปนั้นพงึเขาไปหาภิกษณุีหลายรูป ...  แมเจาท้ังหลายพึงใหผาหมเบาผืนนีแ้กภกิษณุี   
มีช่ือนี้ ดังนี้.   
                เสียสละแกภกิษณุรูีปหนึ่ง   
        ภิกษณุีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษณุีรูปหนึ่ง ...  ขาพเจาใหผาหมเบาผืนนี้แกแมเจา ดังนี้.    
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                บทภาชนีย   
                ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๔๔] ผาหมเบามีราคาเกิน ๒ กังสะกึง่ ภิกษณุีสําคัญวาเกิน ขอไดมา เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาหมเบามีราคาเกิน ๒ กังสะก่ึง ภิกษณุีสงสัย ขอไดมา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาหมเบามีราคาเกิน ๒ กังสะก่ึง ภิกษณุีสําคัญวาหยอน ขอไดมา เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                ทุกะทุกกฏ   
        ผาหมเบามีราคาหยอน ๒ กังสะกึ่ง ภกิษุณีสําคัญวาเกิน ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        ผาหมเบามีราคาหยอน ๒ กังสะกึ่ง ภกิษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ผาหมเบามีราคาหยอน ๒ กังสะกึ่ง ภกิษุณีสําคัญวาหยอน ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๔๕] ขอผาหมเบามีราคา ๒ กังสะก่ึงเปนอยางยิ่ง ๑ ขอผาหมเบามีราคาหยอน ๒   
กังสะก่ึง ๑ ขอตอญาติ ๑ ขอตอคนปวารณา ๑ ขอเพ่ือประโยชนของผูอ่ืน ๑ จายมาดวยทรัพย   
ของตน ๑ ทายกประสงคใหจายผาหมเบามีราคาแพงแตใหจายผาหมเบามีราคาถูก ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                บทสรุป   
        [๑๔๖] แมเจาท้ังหลาย ธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท  ขาพเจายกข้ึน   
แสดงแลวแล ขาพเจาขอถามแมเจาท้ังหลายในธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลานั้นวา   
ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิ   
แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ? แมเจาท้ังหลายเปน   
ผูบริสุทธ์ิแลวในธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลานี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความ   
นี้ไวดวยอยางนี้.   
                นิสสัคคิยปาจิตตีย จบ.   
---        ปาจิตติยกณัฑ   
        แมเจาท้ังหลาย ก็ธรรมคือปาจิตตีย ๑๖๖ สิกขาบทเหลานี้แล มาสูอุเทศ.   
                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๑   
                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๑๔๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   



อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น อุบาสกคนหน่ึงไดปวารณากระเทียมไวแก   
ภิกษณุีสงฆวา แมเจาเหลาใดตองการกระเทียม กระผมขอปวารณา. และยังไดส่ังคนเฝาไรไวดวย   
วา ถาภิกษุณีท้ังหลายมาขอ จงถวายทานไปรูปละ ๒-๓ กํา. ก็สมัยนั้นแล ในเมืองสาวตัถีกําลัง   
มีงานมหรสพ. กระเทียมเทาท่ีเขานํามาขายไดหมด ขาดคราว. ภิกษุณีท้ังหลายพากนัเขาไปหาอุบาสก   
คนนั้น แลวไดกลาวคํานีว้า อาวุโส พวกอาตมาตองการกระเทียม   
        อุบาสกกลาววา ไมมี เจาขา กระเทียมเทาท่ีนํามาแลวหมด ขาดคราว ขอทานท้ังหลายได   
โปรดไปท่ีไร   
        ภิกษณุีถุลลนันทาไดไปท่ีไร ขนกระเทียมไปมาก ไมรูจักประมาณ. คนเฝาไรจงึเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายไปถึงไรแลวจงึไมรูจักประมาณ ขนกระเทียมไปมากมาย   
เลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนเฝาไรเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไมรูจักประมาณ ขนกระเทียมเอาไป   
มากมายเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
ไมรูจักประมาณ ขนกระเทียมไปมากมาย จริงหรือ?   
        ภิกษณุีท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึได   
ไมรูจักประมาณ ขนกระเทียมเขาไปมากมาย การกระทําของนางน่ันไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ    
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ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทํา   
ของนางนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของ   
ชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
        [๑๔๘] พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีถุลลนันทา โดยอเนกปริยายดังนีแ้ลว ทรง   
กระทําธรรมมีกถาอันสมควรแกเร่ืองนั้น อันเหมาะสมแกเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย แลวตรัสเลา   
กะภิกษุท้ังหลายวา   
                เร่ืองหงสทอง   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ภกิษุณีถุลลนันทาไดเคยเปนปชาบดีของพราหมณ   
คนหน่ึง มีธิดา ๓ คน ช่ือนันทา ๑ นันทวดี ๑ สุนทรีนันทา ๑ คร้ันพราหมณสามีทําลายขันธ   
ไปบังเกิดในกําเนิดหงสตระกูลหนึ่ง มีขนเปนทองท้ังตัว หงสนั้นสลัดขนใหแกสตรีเหลานั้น   
คนละขน แตภกิษุณีถุลลนันทาคิดวา หงสตัวนี้สลัดขนใหแกพวกเราคนละขนเทานัน้ แลวไดจับ   
พระยาหงสนัน้ถอนขนจนเกล้ียง ขนพระยาหงสนั้นท่ีงอกใหมไดกลายเปนสีขาวไป.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย คร้ังนั้นภกิษณุีถุลลนันทาไดเส่ือมจากทองเพราะความโลภจดั มาบัดนี้   
เส่ือมจากกระเทียม.   
        [๑๔๙] ไดส่ิงใดแลว ควรยินดีดวยส่ิงนั้น เพราะความโลภจัดเปนเหตุใหเส่ือม เหมือน   
ภิกษณุีถุลลนันทาจับพระยาหงสถอนขนแลว เส่ือมจากทองฉะนั้น.   
        [๑๕๐] พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีถุลลนันทา โดยอเนกปริยายดังนีแ้ลว ...  ตรัส   
กะภิกษุท้ังหลายวา ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๕๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณใีด ฉันกระเทียม เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๕๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา กระเทียม ไดแก กระเทียมท่ีเขาเรียกกนัวาเกดิในแควนมคธ.   
        ภิกษณุีรับประเคนดวยหมายใจวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ กลืนกนิ ตองอาบัติปาจิตตีย   
ทุกๆ คํากลืน.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๑๕๒] กระเทียม ภิกษณุีสําคัญวากระเทียม ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย   
        กระเทียม ภิกษณุีสงสัย ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กระเทียม ภิกษณุีสําคัญวาไมใชกระเทียม ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ทุกะทุกกฏ   
        ไมใชกระเทียม ภิกษุณสํีาคัญวากระเทียม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชกระเทียม ภิกษุณสีงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ไมใชกระเทียม ภิกษุณสํีาคัญวา ไมใชกระเทียม ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๕๓] กระเทียมเหลือง ๑ กระเทียมแดง ๑ กระเทียมเขียว ๑ กระเทียม   
ตนไมมีเยื่อ ๑ กระเทียมท่ีปรุงลงในแกง ๑ กระเทียมท่ีปรุงลงในเนื้อ ๑ กระเทียมเจียว   
น้ํามัน ๑ กระเทียมท่ีปรุงลงในน้ําพุทรา ๑ กระเทียมท่ีปรุงลงในแกงออม ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                ______________________    
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                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๑๕๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคีย ใหถอนขนในท่ีแคบ แลวเปลือย   
กายอาบน้ําทาเดียวกันกับหญิงแพศยา ในแมน้ําอจิรวดี. พวกหญิงแพศยาพากันเพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉนภิกษณุีท้ังหลายจึงไดใหถอนขนในท่ีแคบเหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม   
เลา ภิกษณุีท้ังหลายไดยินหญิงแพศยาพวกน้ันพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ี   
เปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษณุีฉัพพัคคียจึงไดใหถอนขนใน   
ท่ีแคบ ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณฉัีพพัคคีย   
ใหถอนขนในที่แคบ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีฉัพพัคคียจึงไดให   
ถอนขนในท่ีแคบเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๕๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณใีด ใหถอนขนในที่แคบ เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๕๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวาผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา ท่ีแคบ ไดแก รักแรท้ังสอง บริเวณทวารเบา.   
        บทวา ใหถอน คือใหถอนขนแมเสนเดยีว ตองอาบัตปิาจิตตีย. ใหถอนขนแมหลาย   
เสน ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๕๖] มีเหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                ______________________    
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                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                เร่ืองภิกษณุี ๒ รูป   
        [๑๕๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษณุี ๒ รูปอันความกระสันบีบค้ันแลว   
เขาหองนอยแลวทําการสัมผัสบริเวณองครหัสกัน. ภิกษณุีท้ังหลายพรูกันเขามาตามเสียงสัมผัสนั้น   
แลวไดถามสองภิกษณุีนัน้ดังนี้วา แมเจาท้ังหลาย เหตุไฉนพวกทานจึงทํามิดีมิรายกับบุรุษ.   
        ภิกษณุีสองรูปนั้นตอบวา แมเจาท้ังหลาย พวกดิฉันมิไดทํามิดีมิรายกับบุรุษ ภิกษณุีสอง   
รูปนั้นไดแจงเร่ืองนั้นแกภิกษุณีท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณท้ัีงหลาย   
จึงไดทําการสัมผัสบริเวณองครหัสกันเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีทําการ   
สัมผัสบริเวณองครหัสกัน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดทําการ   
สัมผัสบริเวณองครหัสกันเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๕๘. ๓. เปนปาจิตตีย ในเพราะสัมผัสบริเวณองครหสั.   
                เร่ืองภิกษณุี ๒ รูป จบ.    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๕๘] ท่ีช่ือวา สัมผัสบริเวณองครหัส คือ ภิกษณุียนิดีสัมผัสใหตบท่ีองครหัส โดย   
ท่ีสุดแมดวยกลีบบัว ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๕๙] มีเหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                ______________________    
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                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                เร่ืองภิกษณุีรูปหนึง่   
        [๑๖๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น มีพระสนมเกาคนหนึ่งบวชอยูในสํานักภกิษณุี   
ภิกษณุีรูปหนึ่งอันความกระสันบีบค้ันแลว ไดเขาไปหาภกิษุณพีระสนมรูปนั้นถึงสํานักแลวถามวา   
แมเจา พระราชาเสด็จไปหาแมเจานานๆ คร้ัง แมเจาดํารงอยูไดดวยอาการอยางไร?   
        ภิกษณุีพระสนมตอบวา ดวยทอนยางเกล้ียงๆ จะ.   
        ภิกษณุีนัน้ซักวา ทอนยางเกล้ียงนัน่เปนอยางไร?   
        จึงภิกษุณพีระสนมนั้นไดบอกทอนยางเกล้ียงแกภกิษุณีนัน้ ภกิษณุีนั้นใชทอนยางเกล้ียง   
แลวลืมลางวางท้ิงไว ณ ท่ีขางหนึ่ง. ภกิษณุท้ัีงหลายเหน็ทอนยางเกล้ียงมีหมูแมลงวนัตอม จึงพูด   
เปนเชิงถามวา นี่การกระทําของใคร?   
        ภิกษณุีนัน้กลาวตอบอยางนีว้า นี้เปนการกระทําของดิฉัน.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณจีึงไดใช   
ทอนยางเกล้ียงๆ เลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณใีชทอนยาง   
เกล้ียงๆ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจึงไดใชทอนยาง   
เกล้ียงๆ เลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนีว้าดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๕๙. ๔. เปนปาจิตตีย ในเพราะใชทอนยางเกล้ียงๆ   
                เร่ืองภิกษณุีรูปหนึง่ จบ.    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๖๑] ท่ีช่ือวา ทอนยางเกล้ียงๆ ไดแก วัตถุท่ีทําข้ึนดวยยาง ทําข้ึนดวยไม ทําข้ึน   
ดวยแปง ทําข้ึนดวยดนิ.   
        ภิกษณุยีนิดีสัมผัส สอดวัตถุโดยท่ีสุดแมกลีบอุบล เขาไปสูองครหัส ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๖๒] มีเหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                __________________________    



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 101 
                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                เร่ืองพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี   
        [๑๖๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร   
กบิลพัสดุ สักกชนบท. คร้ังนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงพุทธสํานัก   
ถวายบังคมแลวไดยืนเฝาอยู ณ ท่ีใตลม กราบทูลวา มาตุคามมีกล่ินเหม็น พระพุทธเจาขา.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังวา ภิกษุณีท้ังหลายจงใชน้ําชําระ แลวทรงยังพระมหา   
ปชาบดีโคตมีเถรีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา คร้ันพระมหา   
ปชาบดีโคตมีเถรี อันพระผูมีพระภาคโปรดประทานใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง   
ดวยธรรมีกถาแลว ถวายบังคมทําประทักษณิหลีกไปแลว พระองคจึงทรงกระทําธรรมีกถาในเพราะ   
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย   
เราอนุญาตน้ําชําระ แกภิกษณุีท้ังหลาย.   
                เร่ืองพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี จบ.   
                เร่ืองภิกษณุีรูปหนึง่   
        [๑๖๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษณุีรูปหนึ่งทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตน้ําชําระ   
แลว จึงใชน้ําชําระลึกเกินไป ไดทําใหเกิดแผลข้ึนในองครหัส ดังนั้นนางจึงไดแจงเร่ืองนั้นแก   
ภิกษณุีท้ังหลาย. บรรดาภกิษณุีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษณุี   
จึงไดใชน้ําชําระลึกเกินไปเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณใีชน้ําชําระ   
ลึกเกินไป จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจึงไดใชน้ําชําระลึก   
เกินไปเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลาย จงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้    
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                พระบัญญัติ   
        ๖๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีผูจะใชน้ําชําระ พึงใชชําระลึกเพยีงสองขอองคุลีเปนอยาง   
ยิ่ง เกินกวานั้น เปนอาบัติปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีรูปหนึง่ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๖๕] ท่ีช่ือวา น้ําชําระ ไดแก น้ําท่ีเขาเรียกวาน้ําสําหรับชําระองครหัส.   
        บทวา ผูจะใช คือ ผูจะชะลาง.   
        คําวา พึงใชชําระลึกเพยีงสองขอองคุลีเปนอยางยิ่ง คือ พึงใชชําระลึกเพียงสองขอ   
ในสององคุลี เปนอยางยิ่ง.   
        คําวา เกินกวานัน้ ความวา ภกิษณุียนิดสัีมผัสใหลวงเลยเขาไป โดยที่สุดแมช่ัวปลาย   
เสนผม ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๑๖๖] เกนิสองขอองคุลี ภิกษณุีสําคัญวาเกิน ใชชําระ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เกินสองขอองคุลี ภิกษณุีสงสัย ใชชําระ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เกินสองขอองคุลี ภิกษณุีสําคัญวาไมถึง ใชชําระ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ทุกะทุกกฏ   
        ไมถึงสองขอองคุลี ภิกษุณีสําคัญวาเกนิ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมถึงสองขอองคุลี ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ไมถึงสองขอองคุลี ภิกษุณีสําคัญวาไมถึง ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๖๗] ใชชําระลึกเพียงสองขอองคุลี ๑ ใชชําระลึกไมถึงสองขอองคุลี ๑ เพราะเหตุ   
อาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.    
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                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                เร่ืองภิกษณุภีรรยาเกาของมหาอํามาตย   
        [๑๖๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น มหาอํามาตยผูหนึ่ง ช่ืออาโรหันตะ ไดบวชอยูใน   
สํานักภิกษุ. ภรรยาเกาของทานก็ไดบวชอยูในสํานักภิกษณุี. ตอมา ภกิษนุั้นทําภัตกิจในสํานักภกิษณุ ี  
นั้น. เม่ือภกิษนุั้นกําลังฉันอยู ภกิษณุีนั้นไดเขาไปยนืปฏิบัติอยูใกลๆ ดวยน้ําฉันและการพัดวี   
แลวกลาวถอยคําเกี่ยวกับการครองเรือนยั่วยวนอยู จึงภิกษุนั้นรุกรานนางวา ดูกรนองหญิง เธอ   
อยาไดทําเชนนี้ ขอนี้ไมควร.   
        นางไดกลาววา เม่ือกอนทานไดกระทําอยางนี้ๆ แกขาพเจา บัดนี ้เพียงเทานี้ก็ทนไมได   
คร้ันแลวไดครอบขันน้ําลงบนศีรษะ ประหารดวยพัด. บรรดาภิกษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพง   
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณจีึงไดใหประหารแกภิกษุเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณใีหประหาร   
แกภกิษุ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจึงไดใหประหารแก   
ภิกษเุลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๖๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณใีด เม่ือภิกษกุําลังฉันอยู เขาไปปฏิบัติอยูใกลๆ  ดวยน้ําฉัน   
หรือดวยการพดัวี เปนปาจิตตีย.   
        เร่ืองภิกษณุีภรรยาเกาของมหาอํามาตย จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๖๙] บทวา อน่ึง ...  ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา เม่ือภิกษุ ไดแก เม่ืออุปสัมบัน.   
        บทวา กําลังฉันอยู คือ กําลังฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึ่งอยู.   
        ท่ีช่ือวา น้าํฉัน ไดแก น้ําชนิดใดชนิดหนึ่งสําหรับดื่ม.   
        ท่ีช่ือวา การพัดวี ไดแก เคร่ืองโบกแกวงชนิดใดชนดิหนึ่งสําหรับพัดวี.   
        บทวา เขาไปปฏิบัติอยูใกลๆ ความวา อยูในหัตถบาส ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๑๗๐] อุปสัมบัน ภิกษณุีสําคัญวาอุปสัมบัน เขาไปปฏิบัติอยูใกลๆ  ดวยน้ําฉัน หรือ   
ดวยการพัดวี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย เขาไปปฏิบัติอยูใกลๆ ดวยน้ําฉันหรือการพัดวี ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน เขาไปปฏิบัติอยูใกลๆ ดวยน้ําฉันหรือการพัดวี   
ตองอาบัติปาจิตตีย   
                ฉักกะทุกกฏ   
        ปฏิบัติอยูนอกหัตถบาส ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุฉันของเค้ียว ภิกษณุีเขาไปปฏิบัติ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เขาไปปฏิบัติอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๗๑] ภกิษุณีถวายเอง ๑ ใหคนอ่ืนถวาย ๑ ส่ังอนุปสัมบันใหปฏิบัติ ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.    
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                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๑๗๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น เปนฤดูเกี่ยวขาว ภิกษณุีท้ังหลายขอขาวเปลือก   
สดแลวนําเขาไปในพระนคร คร้ันถึงท่ีประตูพระนคร คนท้ังหลายพากันกั้นประตูพดูสัพยอกวา   
ขาแตแมเจาท้ังหลาย ขอทานจงใหสวนแบงบาง ดังน้ี แลวปลอยไป คร้ันภิกษุณเีหลานั้นกลับไปถึง   
สํานักแลวไดแจงเร่ืองนั้นแกภิกษณุีท้ังหลาย บรรดาภกิษณุีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉนภิกษณุีท้ังหลายจึงไดขอขาวเปลือกสดเขาเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีขอ   
ขาวเปลือกสดเขา จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลายจึงไดขอขาว   
เปลือกสดเขาเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๖๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณใีด ขอก็ดี ใหขอก็ดี ค่ัวก็ดี ใหค่ัวก็ดี ตําก็ดี ใหตําก็ดี   
หุงก็ดี ใหหุงกด็ี ซ่ึงขาวเปลือกสด แลวฉัน เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๗๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา ขาวเปลือกสด ไดแก ขาวสาลี ขาวเปลือก ขาวเหนียว ขาวละมาน ขาวฟาง   
ลูกเดือย หญากับแก.   
        บทวา ขอ คือ ขอเอง. บทวา ใหขอ คือ ใหผูอ่ืนขอแทน.   
        บทวา ค่ัว คือ ค่ัวเอง. บทวา ใหค่ัว คือ ใหผูอ่ืนค่ัว.   
        บทวา ตํา คือ ตําเอง. บทวา ใหตํา คือ ใหผูอ่ืนตํา.   
        บทวา หุง คือ หุงเอง. บทวา ใหหุง คือ ใหผูอ่ืนหุง.   
        ภิกษณุีรับประเคนไวดวยหมายใจวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย   
ทุกๆ คํากลืน.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๗๔] เพราะเหตุอาพาธ ๑ ขออปรัณณชาติ ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกมัมิกา ๑ ไมตอง   
อาบัติแล.   
                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                ______________    
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                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                เร่ืองพราหมณคนหน่ึง   
        [๑๗๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พราหมณคนหนึ่งเปนขาราชการ ถูกปลดออก   
จากราชการแลวคิดวาจกัทูลขอรับพระราชทานตําแหนงเดิมคืน จึงสนานเกลาแลวเดนิผานท่ีพํานัก   
ของภิกษณุีไปสูราชตระกูล ภิกษณุีรูปหนึ่งถายวัจจะลงในหมอ แลวเทท้ิงออกนอกฝา ราดลงบน   
ศีรษะของพราหมณนัน้ ดังนัน้ พราหมณจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษณุีโลนเหลานี้ไมใช   
สมณะ ไมมีสมบัติ ไฉนจึงไดเทหมอคูถลงบนศีรษะเราเลา เราจักเผาท่ีพาํนักของภกิษณุีเหลานีเ้สีย   
ดังนั้น จึงถือคบเพลิงเขาไปสูท่ีพํานักภกิษณุี อุบาสกคนหน่ึงออกมาจากสํานักภกิษณุ ีเห็นพราหมณ   
นั้นกําลังถือคบเพลิงผานเขาไปสูท่ีพํานัก จงึถามพราหมณวา ทานผูเจริญ เหตุไรทานถือคบเพลิง   
เขาไปสูท่ีพํานกัภิกษุณ?ี   
        พราหมณตอบวา ทานผูเจริญ เพราะภกิษุณีโลนเหลานี้เปนสตรีไมมีสมบัติ เทหมอคูถลง   
บนศรีษะของเรา เราจึงจักเผาสํานักของภิกษุณีเหลานี้เสีย.   
        อุบาสกช้ีแจงวา ไปเถิด ทานผูเจริญ นัน่เปนมงคล ทานจักไดทรัพย ๑,๐๐๐ ตําลึง และ   
ตําแหนงเดิมคืน.   
        ฝายพราหมณนัน้สนานเกลาแลวไปสูราชตระกูล ไดทรัพยพระราชทาน ๑,๐๐๐ ตําลึง และ   
ตําแหนงเดิมนัน้คืน. จึงอุบาสกนั้นเขาไปสูท่ีพํานักภกิษณุี แจงเร่ืองนัน้แกภิกษุณีท้ังหลายแลวขู   
สําทับ.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณท้ัีงหลาย   
จึงไดเทอุจจาระท้ิงออกภายนอกฝาท่ีพํานักเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณี   
เทอุจจาระท้ิงออกภายนอกฝาท่ีพํานัก จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดเทอุจจาระ    
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ท้ิงออกนอกฝาท่ีพํานักเลา การกระทําของพวกนางน่ันไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๖๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณใีด เทหรือใหเท ซ่ึงอุจจาระกด็ี ปสสาวะก็ดี หยากเยื่อกด็ี   
ของเปนเดนกด็ี ณ ภายนอกฝาท่ีพํานักกด็ี ณ ภายนอกกําแพงก็ดี เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองพราหมณคนหน่ึง จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๗๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา อุจจาระ ไดแก ส่ิงท่ีเขาเรียกกนัวาคูถ.   
        ท่ีช่ือวา ปสสาวะ ไดแก ส่ิงท่ีเขาเรียกกนัวามูตร.   
        ท่ีช่ือวา หยากเยื่อ ไดแก ส่ิงท่ีเขาเรียกกันวาขยะมูลฝอย.   
        ท่ีช่ือวา ของเปนเดน ไดแก อามิสเปนเดน หรือกระดกู หรือน้ําท่ีเปนเดน.   
        ท่ีช่ือวา ฝา ไดแกฝา ๓ ชนิด คือ ฝาอิฐ ฝาศิลา ฝาไม.   
        ท่ีช่ือวา กาํแพง ไดแกกําแพง ๓ ชนิด คือ กําแพงอิฐ กาํแพงศิลา กําแพงไม.   
        บทวา ภายนอกฝา คือ ขางนอกฝาท่ีอยู.   
        บทวา ภายนอกกําแพง คือ ขางนอกกาํแพง.   
        บทวา เท ความวา เทเอง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา ใหเท ความวา ใชคนอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ ใชเขาคร้ังเดียว เขาเทแมหลายคร้ัง   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๗๗] มองดูกอนแลวจึงเท ๑ เทในท่ีท่ีเขาไมใช ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง   
อาบัติแล.   
                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.    
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                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๑๗๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พราหมณคนหน่ึงมีนาขาวเหนียวอยูใกลท่ีพํานักของ   
ภิกษณุี ภิกษณุท้ัีงหลายเทอุจจาระบาง ปสสาวะบาง หยากเยื่อบาง ของเปนเดนบาง ท้ิงลงในนา   
จึงพราหมณนัน้เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณท้ัีงหลายจึงไดทํานาขาวเหนยีวของ   
ขาพเจาใหเสียหายเลา   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินพราหมณนัน้เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายจึงไดเทอุจจาระบาง ปสสาวะบาง   
หยากเยื่อบาง ของเปนเดนบาง ลงในของเขียวสดเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษณุีท้ังหลาย ขาววาพวกภกิษุณี   
เทอุจจาระบาง ปสสาวะบาง หยากเยื่อบาง ของเปนเดนบาง ลงในของเขียวสด จริงหรือ?   
        ภิกษณุีท้ังหลายทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลายจึงไดเท   
อุจจาระบาง ปสสาวะบาง หยากเยื่อบาง ของเปนเดนบาง ลงในของเขียวสดเลา การกระทํา   
ของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๖๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณใีด เท หรือใหเท ซ่ึงอุจจาระกด็ี ปสสาวะก็ดี หยากเยื่อ   
ก็ดี ของเปนเดนก็ดี ลงในของเขียวสด เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๗๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา อุจจาระ ไดแก ส่ิงท่ีเขาเรียกกนัวาคูถ.   
        ท่ีช่ือวา ปสสาวะ ไดแก ส่ิงท่ีเขาเรียกกนัวามูตร.   
        ท่ีช่ือวา หยากเยื่อ ไดแก ส่ิงท่ีเขาเรียกกันวาขยะมูลฝอย.   
        ท่ีช่ือวา ของเปนเดน ไดแกอามิสเปนเดน หรือกระดกู หรือน้ําท่ีเปนเดน.   
        ท่ีช่ือวา ของเขียวสด ไดแก บุพพณัณชาติ อปรัณณชาติ ท่ีประชาชนปลูกไวสําหรับ   
เปนเคร่ืองอุปโภคและบริโภค.   
        บทวา เท ความวา เทเอง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา ใหเท ความวา ใชคนอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ  ใชเขาคร้ังเดียวเขาเทแมหลายคร้ัง   
ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๑๘๐] ของเขียวสด ภิกษุณีสําคัญวาของเขียวสด เท หรือใหเท ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ของเขียวสด ภิกษณุีสงสัย เท หรือใหเท ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ของเขียวสด ภิกษณุีสําคัญวา มิใชของเขียวสด เท หรือใหเท ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ทุกะทุกกฏ   
        มิใชของเขียวสด ภิกษณุีสําคัญวา ของเขียวสด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชของเขียวสด ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชของเขียวสด ภิกษณุีสําคัญวา มิใชของเขียวสด ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๘๑] มองดูกอนแลวจึงเท ๑ เทบนคันนา ๑ บอกขออนุญาตตอเจาของแลวเท ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.    
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                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๑๘๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อันเปนสถาน   
ท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้น ในพระนครราชคฤหมีมหรสพบน   
ยอดภเูขา เหลาภิกษณุฉัีพพัคคียไดพากันไปดูมหรสพบนยอดภูเขา พวกชาวบานพากันเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายจึงไดพากันไปดูการฟอนรําบาง การขับรองบาง การ   
ประโคมดนตรีบาง เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา ...   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินชาวบานพวกนัน้ พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา   
ท่ีเปนผูมักนอย  ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษณุีฉัพพัคคียจึงไดพากันไปดูการ   
ฟอนรําบาง การขับรองบาง การประโคมดนตรีบางเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณฉัีพพัคคีย   
พากันไปดูการฟอนรําบาง การขับรองบาง การประโคมดนตรีบาง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีฉัพพัคคียจึงไดพากนั   
ไปดูการฟอนรําบาง การขับรองบาง การประโคมดนตรีบางเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๖๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณใีด ไปดูการฟอนรําก็ดี การขับรองก็ดี การประโคม   
ดนตรีก็ดี เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๘๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา การฟอนรํา ไดแก การฟอนอยางใดอยางหนึ่ง.   
        ท่ีช่ือวา การขับรอง ไดแก เพลงขับอยางใดอยางหน่ึง.   
        ท่ีช่ือวา การประโคมดนตรี ไดแก เคร่ืองดีดสีตีเปาอยางใดอยางหนึ่ง.   
        ภิกษณุีเดนิไปเพื่อจะดู ตองอาบัติทุกกฏ. ยืนอยู ณ ท่ีใด ยังแลเหน็หรือไดยิน ตอง   
อาบัติปาจิตตีย. พนสายตาไปแลว กลับแลดหูรือฟงอีก ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีเดนิไปเพ่ือจะดูเคร่ืองมหรสพเฉพาะอยางๆ ตองอาบัติทุกกฏ. ยืนอยู ณ ท่ีใด   
ยังแลเหน็หรือไดยิน ก็ตองอาบัติปาจิตตีย. พนสายตาไปแลว กลับแลดหูรือฟงอีก ก็ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๘๔] ยนือยูในอารามแลเห็นหรือไดยิน ๑ เขาฟอนรําขับรอง หรือประโคมผานมายัง   
สถานท่ีภิกษณุยีืนอยู นั่งอยู หรือนอนอยู ๑ เดินสวนทางไป แลเห็นหรือไดยิน ๑ เม่ือมีกิจ   
จําเปนเดนิผานไปแลเห็นหรือไดยิน ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ลสุณวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ   
                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๑ จบ.   
                _______________    
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                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๒   
                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
        เร่ืองภิกษณุีอันเตวาสินขีองพระภัททากาปลานีเถรี   
        [๑๘๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ญาติผูชายของภิกษณุี อันเตวาสินแีหงพระภัททา   
กาปลานีเถรี ไดจากบานไปสูพระนครสาวัตถีดวยกรณยีกิจบางอยาง. ฝายภิกษุณนีั้นกับญาติผูชาย   
นั้นหนึง่ตอหนึ่ง ยืนรวมบาง เจรจารวมบาง ในเวลาคํ่ามืด ไมมีแสงสวาง.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษณุีจึง   
ไดยืนรวมบาง เจรจารวมบาง กับบุรุษในเวลาคํ่ามืด ท่ีไมมีแสงสวาง หนึ่งตอหนึ่งเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณกีับบุรุษ   
หนึ่งตอหนึ่ง ยนืรวมบาง เจรจารวมบาง ในเวลาคํ่ามืด ท่ีไมมีแสงสวาง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีกับบุรุษหนึง่ตอหนึ่ง   
จึงไดยนืรวมบาง เจรจารวมบาง ในเวลาคํ่ามืด ท่ีไมมีแสงสวางเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปน   
ไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุท้ัีงหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๖๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณใีด กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ยนืรวมก็ดี เจรจารวมก็ดี ในเวลา   
คํ่ามืด ไมมีประทีป เปนปาจติตีย.   
        เร่ืองภิกษณุีอันเตวาสินขีองพระภัททากาปลานีเถรี จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๘๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        บทวา ในเวลาคํ่ามืด ไดแก เวลาพระอาทิตยตกดนิแลว.   
        บทวา ไมมีประทีป คือ ไมมีแสงสวาง.   
        ท่ีช่ือวา บุรุษ ไดแก มนษุยผูชาย มิใชยักษผูชาย มิใชเปรตผูชาย มิใชสัตวดิรัจฉาน   
ตัวผู เปนบุคคลผูรูความ เปนผูสามารถจะยืนรวม เจรจารวมได.   
        บทวา กบั คือ ดวยกัน.   
        บทวา หนึ่งตอหนึ่ง คือ บุรุษหนึ่ง และภกิษณุีรูปหนึ่ง.   
        บทวา ยนืรวมก็ดี คือ ยืนอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา เจรจารวมก็ดี คือ เจรจาอยูในชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ยืนรวม หรือเจรจารวม พนระยะชวงแขน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ยืนรวมหรือเจรจารวม กับยักษผูชาย เปรตผูชาย บัณเฑาะกหรือสัตวดิรัจฉานตัวผูมี   
รางกายคลายมนุษย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๘๗] มีสตรีผูรูความคนใดคนหน่ึงอยูเปนเพื่อน ๑ ไมเพงท่ีลับยืนรวมหรือเจรจารวม ๑   
สงใจไปอื่น ยนืรวมหรือเจรจารวม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                ________________    
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                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
        เร่ืองภิกษณุีอันเตวาสีนขีองพระภัททากาปลานีเถรี   
        [๑๘๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ญาติผูชายของภิกษณุีอันเตวาสินีแหงภัททากาปลานีเถรี   
ไดจากบานไปสูพระนครสาวตัถีดวยกรณยีกิจบางอยาง. ฝายภิกษุณนีั้นทราบแลววา พระผูมีพระภาค   
ทรงหามการยนืรวม เจรจารวม กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในเวลาคํ่ามืด ไมมีประทีป จึงยนืรวมบาง   
เจรจารวมบาง กับบุรุษผูนั้นและหน่ึงตอหนึง่ ในสถานท่ีกาํบัง.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณจีึงได   
ยืนรวมบาง เจรจารวมบาง กบับุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานท่ีกําบังเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณยีนืรวมบาง   
เจรจารวมบาง กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานท่ีกําบัง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจึงไดยืนรวมบาง   
เจรจารวมบาง กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานท่ีกําบังเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุท้ัีงหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๖๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณใีด กับบุรุษหน่ึงตอหนึ่ง ยนืรวมก็ดี เจรจารวมก็ดี ในสถาน   
ท่ีกําบัง เปนปาจิตตีย.   
        เร่ืองภิกษณุีอันเตวาสินขีองพระภัททากาปลานีเถรี จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๘๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวาผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ช่ือวา ภกิษณุ ี  
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา สถานท่ีกําบัง ไดแก สถานท่ีท่ีเขาบังดวยฝา บานประตู ลําแพน มาน ตนไม   
เสา หรือฉางขาว อยางใดอยางหนึ่ง.   
        ท่ีช่ือวา บุรุษ ไดแก มนษุยผูชาย มิใชยักษผูชาย มิใชเปรตผูชาย มิใชสัตวดิรัจฉาน   
ตัวผู เปนบุคคลผูรูความ เปนผูสามารถ จะยืนรวม เจรจารวมได.   
        บทวา กบั คือ ดวยกัน.   
        คําวา หนึง่ตอหนึ่ง คือ บุรุษผูหนึ่ง และภกิษณุีรูปหนึ่ง   
        บทวา ยนืรวมก็ดี คือ ยืนอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา เจรจารวมกันก็ด ีคือ เจรจาในระยะชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ยืนรวมหรือเจรจารวม พนชวงระยะแขน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ยืนรวมหรือเจรจารวมกบัยักษผูชาย เปรตผูชาย บัณเฑาะก หรือสัตวดิรัจฉานตัวผูมีรางกาย   
คลายมนุษย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๙๐] มีสตรีผูรูความคนใดคนหน่ึงอยูเปนเพื่อน ๑ ไมเพงท่ีลับยืนรวมหรือเจรจารวม ๑   
สงใจไปอื่น ยนืรวมหรือเจรจารวม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                _______________    
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                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
        เร่ืองภิกษณุีอันเตวาสินขีองพระภัททากาปลานีเถรี   
        [๑๙๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ญาติผูชายของภิกษณุีอันเตวาสีนีแหงพระภัททา   
กาปลานีเถรี ไดจากบานไปสูพระนครสาวัตถีดวยกรณยีกิจบางอยาง ฝายภิกษุณนีั้นทราบแลววา   
พระผูมีพระภาคทรงหามการยืนรวม เจรจารวม กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานท่ีกําบัง จงยืนรวม   
บาง เจรจารวมบาง กับบุรุษคนนั้นแหละหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานท่ีแจง.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณจีงึได   
ยืนรวมบาง เจรจารวมบาง กบับุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานท่ีแจงเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณยีนืรวมบาง   
เจรจารวมบาง กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานท่ีแจง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจึงไดยืนรวมบาง   
เจรจารวมบาง กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานท่ีแจงเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบญัญัติ   
        ๖๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณใีด กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ยนืรวมก็ดี เจรจารวมก็ดี ใน   
สถานท่ีแจง เปนปาจิตตีย.   
        เร่ืองภิกษณุีอันเตวาสินขีองพระภัททากาปลานีเถรี จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๙๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ช่ือวา ภกิษณุ ี  
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา สถานท่ีแจง ไดแก สถานท่ีอันมิไดกําบังดวยส่ิงใดส่ิงหนึ่งคือ ฝา บานประตู   
ลําแพน มาน ตนไม เสา หรือฉางขาว.   
        ท่ีช่ือวา บุรุษ ไดแก มนษุยผูชาย มิใชยักษผูชาย มิใชเปรตผูชาย มิใชสัตวดิรัจฉาน   
ตัวผู เปนบุคคลผูรูความ เปนผูสามารถจะยืนรวม เจรจารวมได.   
        บทวา กบั คือ ดวยกัน.   
        บทวา หนึ่งตอหนึ่ง คือ บุรุษผูหนึ่ง และภิกษุณีรูปหนึ่ง.   
        บทวา ยนืรวมก็ดี คือ ยืนอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา เจรจารวมก็ดี คือ เจรจาอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ยืนรวมหรือเจรจารวม พนระยะชวงแขน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ยืนรวมหรือเจรจารวม กับยักษผูชาย บัณเฑาะก หรือสัตวดิรัจฉานตัวผูมีรางกายคลาย   
มนุษย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๙๓] มีสตรีผูรูความคนใดคนหน่ึงอยูเปนเพื่อน ๑ ไมเพงท่ีลับ ยนืรวมหรือเจรจารวม ๑   
สงใจไปอื่น ยนืรวมหรือเจรจารวม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑๐ ไมตองอาบัติแล.   
                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                ________________    
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                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๑๙๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทา ยืนรวมบาง เจรจารวมบาง   
กระซิบใกลหบูาง กับบุรุษ หนึ่งตอหนึ่ง ในถนนบาง ในตรอกตันบาง ในทางสามแพงบาง   
สงภิกษณุีผูเปนเพื่อนกลับไปบาง.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจา   
ถุลลนันทาจึงไดยืนรวมบาง เจรจารวมบาง กระซิบใกลหบูาง กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในถนนบาง   
ในตรอกตันบาง ในทางสามแพรงบาง สงภิกษณุีผูเปนเพื่อนกลับไปบางเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
ยืนรวมบาง เจรจารวมบาง กระซิบใกลหูบาง กับบุรุษหนึง่ตอหนึ่ง ในถนนบาง ในตรอกตันบาง   
ในทางสามแพรงบาง สงภิกษุณีผูเปนเพื่อนกลับไปบาง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึได   
ยืนรวมบาง เจรจารวมบาง กระซิบใกลหูบาง กับบุรุษหนึง่ตอหนึ่ง ในถนนบาง ในตรอกตันบาง   
ในทางสามแพรงบาง สงภิกษุณีผูเปนเพื่อนกลับไปบางเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อ   
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๖๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยืนรวมก็ดี เจรจารวมกด็ี กระซิบใกลหูก็ดี กบับุรุษ   
หนึ่งตอหนึ่ง ในถนนก็ดี ในตรอกตันก็ดี ในทางสามแพรงก็ดี สงภิกษุณผูีเปนเพื่อนกลับไป   
ก็ดี เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๙๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ช่ือวา ภกิษณุ ี  
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ถนน ไดแก ทางเดิน.   
        ท่ีช่ือวา ตรอกตัน ไดแก ทางท่ีเขาทางใดออกทางน้ัน.   
        ท่ีช่ือวา ทางสามแพรง ไดแกชุมทางท่ีเท่ียวเตร.   
        ท่ีช่ือวา บุรุษ ไดแก มนษุยผูชาย มิใชยักษผูชาย มิใชเปรตผูชาย มิใชสัตวดิรัจฉาน   
ตัวผู เปนบุคคลผูรูความ เปนผูสามารถจะยืนรวม เจรจารวมได.   
        บทวา กบั คือดวยกัน.   
        บทวา หนึ่งตอหนึ่ง คือ บุรุษผูหนึ่ง และภิกษุณีอีกรูปหนึ่ง.   
        บทวา ยนืรวมก็ดี คือ ยืนรวมในระยะชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา เจรจารวมก็ดี คือ เจรจาอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา กระซิบใกลหกู็ดี คือ บอกเนื้อความใกลหูของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        พากยวา สงภิกษณุีผูเปนเพื่อนกลับไปก็ดี คือ ประสงคจะประพฤติอนาจาร จึงสงภิกษณุี   
ผูเปนเพื่อนกลับไป ตองอาบัติทุกกฏ. เม่ือภกิษุณีผูเปนเพือ่นละไปใกลจะพนสายตา หรือสุดเสียง   
ส่ัง ตองอาบัติทุกกฏ. เม่ือภกิษุณีผูเปนเพื่อนพนไปแลว ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ยืนรวม หรือเจรจารวม พนระยะชวงแขน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ยืนรวม หรือเจรจารวม กับยักษผูชาย เปรตผูชาย บัณเฑาะก หรือสัตวดิรัจฉานตัวผู   
มีรางกายคลายมนุษย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๑๙๖] มีสตรีผูรูความคนใดคนหน่ึงอยูเปนเพื่อน ๑ ไมเพงท่ีลับ ยนืรวมหรือเจรจารวม ๑   
สงใจไปอื่น ยนืรวมหรือเจรจารวม ๑ ไมประสงคจะประพฤติอนาจาร มีกิจจําเปนจึงสงภิกษณุีผู   
เพื่อนกลับ ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                _______________    
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                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                เร่ืองภิกษณุีรูปหนึง่   
        [๑๙๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีรูปหนึง่เปนกุลุปกาของสกุลแหงหนึ่ง รับ   
ภัตตาหารเปนประจํา จึงภิกษุณีนัน้คร้ันเวลาเชา ครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวร เดินผานเขา   
ไปทางสกุลนั้น คร้ันถึงจึงนัง่บนอาสนะแลวไมบอกลาเจาของบานกลับไป ทาสีแหงสกุลนั้น   
มัวสาละวนเกบ็กวาดเรือน ไดเก็บอาสนะนัน้ลงในกระโถน คนในบานไมเห็นอาสนะ จึงถาม   
ภิกษณุีนัน้วา ขาแตแมเจา อาสนะน้ันอยูท่ีไหน?   
        ภิกษณุีนัน้ปฏิเสธวา อาวโุส ดิฉันไมเห็นอาสนะนั้น.   
        คนเหลานั้นกลาวคาดค้ันวา ขาแตแมเจา ขอทานจงใหอาสนะน้ัน ดังนี้แลว ไดบอกเลิก   
ถวายภตัตาหารประจํา ภายหลังเขาชําระเรือนพบอาสนะนั้นอยูในกระโถน จึงขอขมาโทษภิกษุณนีัน้   
แลวไดเร่ิมตนถวายภตัตาหารประจําตอไป.   
        สวนภกิษณุีนั้นไดเลาเร่ืองนั้นแกภกิษณุีท้ังหลาย. บรรดาภิกษณุีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุีเขาสูสกุลในเวลา กอนอาหารนั่งบนอาสนะแลว จึง   
ไมไดบอกลาเจาของบานกอนกลับเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณีเขาสูสกุล   
ในเวลากอนอาหาร นั่งบนอาสนะแลว ไมบอกลาเจาของบานกอนกลับ จริงหรือ?   
        ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีเขาสูสกุลในเวลา   
กอนอาหาร นัง่บนอาสนะแลว จึงไดไมบอกลาเจาของบานกอนกลับเลา การกระทําของนางน่ัน   
ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:    
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                พระบัญญัติ   
        ๗๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณใีด เขาไปสูสกุลท้ังหลาย ในเวลากอนอาหาร นั่งบนอาสนะ   
แลว ไมบอกลาเจาของบาน หลีกไป เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีรูปหนึง่ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๙๘] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ช่ือวา ภกิษณุ ี  
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา เวลากอนอาหาร คือเวลาอรุณข้ึนตราบเทาเท่ียงวัน.   
        ท่ีช่ือวา สกุล ไดแกสกุล ๔ คือ สกุลกษัตริย สกุลพราหมณ สกุลแพศย สกุลศูทร.   
        บทวา เขาไป คือ ไปในสกุลนั้น.   
        ท่ีช่ือวา อาสนะ ไดแก เอกเทสท่ีเขาเรียกกนัวาท่ีสําหรับนั่งพับพแนงเชิง.   
        บทวา นั่ง คือ นั่งบนอาสนะน้ัน.   
        คําวา ไมบอกลาเจาของบาน หลีกไป ความวา ไมอําลาคนในสกุลนั้นซ่ึงเปนเจาของ   
  
ถวาย.   
        เดินพนชายคา ตองอาบัติปาจิตตีย. ในท่ีแจง เดนิลวงอุปจาร ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๑๙๙] ยังมิไดบอกลา ภกิษุณีสําคัญวา ยังมิไดบอกลา หลีกไป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ยังมิไดบอกลา ภิกษณุสีงสัย หลีกไป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ยังมิไดบอกลา ภิกษณุสํีาคัญวา บอกลาแลว หลีกไป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ติกะทุกกฏ   
        ไมใชสถานท่ีสําหรับนัง่พับพแนงเชิง ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บอกลาแลว ภิกษุณีสําคัญวา ยังมิไดบอกลา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บอกลาแลว ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                ไมตองอาบัติ   
        บอกลาแลว ภิกษุณีสําคัญวาบอกลาแลว ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๐๐] บอกลาแลวไป ๑ อาสนะเคล่ือนท่ีไมได ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                _______________    
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                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๒๐๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทา เขาไปสูสกุลในเวลาหลังอาหาร   
แลวนั่งบาง นอนบาง บนอาสนะ ไมบอกกลาวเจาของบาน คนในบานกระดากภกิษณุีถุลลนันทา   
ไมกลานั่ง ไมกลานอนบนอาสนะ เขาจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึง   
ไดเขาไปสูสกลุในเวลาหลังอาหาร แลวนัง่บาง นอนบาง บนอาสนะ ไมบอกกลาวเจาของบาน   
เลา ...   
        ภิกษณุี ท้ังหลายไดยินคนพวกนั้น พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่   
เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา จึงไดเขาไปสูสกุลใน   
เวลาหลังอาหาร แลวนั่งบาง นอนบาง บนอาสนะ ไมบอกกลาวเจาของบานเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณถุีลลนันทา   
เขาไปสูสกุลในเวลาหลังอาหาร แลวนั่งบาง นอนบาง บนอาสนะ ไมบอกกลาวเจาของบาน   
จริงหรือ?   
        ภิกษณุีท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึไดเขา   
ไปสูสกุลในเวลาหลังอาหาร แลวนั่งบาง นอนบาง บนอาสนะไมบอกกลาวเจาของบานเลา   
การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนีว้าดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๗๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณใีด เขาไปสูสกุลในเวลาหลังอาหารไมบอกกลาวพวกเจาของ   
บาน นั่งก็ดี นอนก็ดี บนอาสนะ เปนปาจติตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๐๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ช่ือวา ภกิษณุ ี  
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา เวลาหลังอาหาร ไดแกเวลาเที่ยงลวงไปแลว ตราบเทาพระอาทิตยอัสดงคต.   
        ท่ีช่ือวา สกุล ไดแกสกุล ๔ คือ สกุลกษัตริย สกุลพราหมณ สกุลแพศย สกุลศูทร   
        บทวา เขาไป คือ ไปในสกุลนั้น.   
        คําวา ไมบอกกลาวพวกเจาของบาน คือ ไมบอกคนในสกุลนั้นซ่ึงเปนเจาของถวาย.   
        ท่ีช่ือวา อาสนะ ไดแกสถานท่ีเขาเรียกกันวาแทนหรือเตียงอันวาง.   
        บทวา นั่ง นั่งลงบนอาสนะนัน้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา นอน คือ นอนลงบนอาสนะนัน้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๒๐๓] มิไดบอกกลาว ภิกษณุีสําคัญวามิไดบอกกลาว นั่งกด็ี นอนก็ดี บนอาสนะ   
ตองอาบัติปาจติตีย.   
        มิไดบอกกลาว ภกิษณุีสงสัย นั่งก็ดี นอนก็ดี บนอาสนะ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มิไดบอกกลาวภกิษณุีสําคัญวาบอกกลาวแลว นั่งกด็ี นอนกด็ี บนอาสนะตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                ติกะทุกกฏ   
        นั่ง ณ สถานอันมิใชแทนหรือเตียง ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บอกกลาวแลว ภิกษุณสํีาคัญวายังมิไดบอกกลาว ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บอกกลาวแลว ภิกษุณสีงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        บอกกลาวแลว ภิกษุณสํีาคัญวาบอกกลาวแลว ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๐๔] บอกแลว นั่งกด็ี นอนกด็ี บนอาสนะ ๑ บนอาสนะท่ีเขาปูไวเปนประจํา ๑   
อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                _______________    
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                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๒๐๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษณุหีลายรูปพากนัไปสูพระนครสาวัตถีใน   
โกศลชนบท พอเขาถึงบานหมูหนึ่งในเวลาเย็นไดเขาสูสกุลพราหมณสกุลหนึ่ง ขอท่ีพักแรม. จึง   
พราหมณีไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีเหลานั้นวา แมเจาท้ังหลาย ขอไดโปรดรอจนกวาทานพราหมณ   
จะมา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายกลาววา จนกวาทานพราหมณจะมา ดังนี้ แลวไดจัดปูลาดเคร่ืองสําหรับ   
นอน แลวบางพวกนั่ง บางพวกนอน.   
        ตกคํ่าพราหมณมาเห็นแลวไดถามพราหมณีนัน้วา สตรีเหลานี้คือใครกัน? พราหมณี   
ตอบวา ภกิษณุเีจาคะ.   
        พราหมณกลาววา จงขับไลไป สตรีศีรษะโลนเหลานีเ้ปนหญิงเสเพล ดังนี้ แลวใหขับไล   
ออกจากเรือนไป.   
        คร้ันภิกษณุีเหลานัน้ไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดเลาเร่ืองนั้นแกภกิษุณีท้ังหลาย. บรรดา   
ภิกษณุีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีท้ังหลายจึงไดเขาสูสกุล   
ในเวลาวิกาล แลวไมบอกเจาของบาน ปูลาดเองบางใหผูอ่ืนปูลาดบาง ซ่ึงเคร่ืองนอน แลวนั่งบาง   
นอนบางเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณท้ัีงหลาย   
เขาสูสกุลในเวลาวิกาล แลวไมบอกพวกเจาของบาน ปูลาดเองบาง ใหผูอ่ืนปูลาดบาง ซ่ึงเคร่ือง   
นอน แลวนั่งบาง นอนบาง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลายจึงไดเขาสู   
สกุลในเวลาวกิาล แลวไมบอกพวกเจาของบาน ลาดเองบาง ใหผูอ่ืนลาดบาง ซ่ึงเคร่ืองนอน   
แลวนั่งบาง นอนบางเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส ...    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๗๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณใีด เขาไปสูสกุลท้ังหลาย ในเวลาวิกาล ไมบอกพวกเจาของ   
บาน ลาดก็ดี ใหลาดก็ดี ซ่ึงเครื่องนอน แลวนั่งก็ดี นอนกด็ี เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๐๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ช่ือวา ภกิษณุ ี  
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา เวลาวิกาล ไดแก เวลาต้ังแตอาทิตยอัสดงคตตราบเทาถึงอรุณข้ึน.   
        ท่ีช่ือวา สกุล ไดแก สกลุ ๔ คือ สกุลกษัตริย สกุลพราหมณ สกุลแพศย สกุลศูทร.   
        บทวา เขาไป คือ ไปในสกุลนั้น.   
        คําวา ไมบอกพวกเจาของบาน คือ ไมบอกคนในสกลุนั้นซ่ึงเปนเจาของถวาย.   
        ท่ีช่ือวา เคร่ืองนอน ไดแก เคร่ืองปูลาด โดยท่ีสุดแมเคร่ืองลาดท่ีทําดวยใบไม.   
        บทวา ลาด คือ ลาดเอง.   
        บทวา ใหลาด คือ ใชคนอ่ืนลาด.   
        บทวา นั่ง คือ นั่งบนเคร่ืองนอนท่ีลาดนั้น ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        บทวา นอน คือ นอนบนเคร่ืองนอนที่ลาดน้ัน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๒๐๗] มิไดบอกเจาของ ภิกษณุีสําคัญวามิไดบอก ลาดก็ดี ใหลาดก็ดี ซ่ึงเคร่ืองนอน   
แลวนั่งหรือนอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มิไดบอกเจาของ ภิกษณุีสงสัย ลาดก็ดี ใหลาดก็ดี ซ่ึงเคร่ืองนอน แลวนั่งหรือนอน   
ตองอาบัติปาจิตตีย   
        มิไดบอกเจาของ ภิกษณุีสําคัญวาบอกแลว ลาดก็ดี ใหลาดก็ดี ซ่ึงเคร่ืองนอน แลวนั่ง   
หรือนอน ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                ทุกะทุกกฏ   
        บอกเจาของแลว ภกิษณุสํีาคัญวามิไดบอก ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บอกเจาของแลว ภกิษณุสีงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        บอกเจาของแลว ภกิษณุสํีาคัญวาบอกแลว ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๐๘] ภกิษุณีบอกเจาของแลว ลาดก็ดี ใหลาดก็ดี ซ่ึงเคร่ืองนอน แลวนั่งหรือนอน ๑   
อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                ____________    
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                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
        เร่ืองภิกษณุีอันเตวาสินขีองพระภัททากาปลานีเถรี   
        [๒๐๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษณุีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี ยอม   
ตั้งใจปฏิบัติพระภัททากาปลานีเถรีๆ จึงไดกลาวคํานี้กะภกิษุณีท้ังหลายวา แมเจาท้ังหลาย ภิกษุณี   
รูปนี้ปฏิบัติขาพเจาโดยเคารพ ขาพเจาจกัใหจีวรแกภิกษณุีรูปนี้ แตภิกษุณีรูปน้ันใหภิกษณุีอ่ืน   
โพนทะนาโดยใหเช่ือถือผิดวา เขาใจผิดวา แมเจา ขาววา ดิฉันมิไดปฏิบัติแมเจาโดยเคารพ   
ขาววาแมเจาจกัไมใหจวีรแกดิฉัน ดังนี้.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณี   
จึงไดใหภกิษณุีอ่ืนโพนทะนาโดยใหเช่ือถือผิด เขาใจผิดเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณใีหภกิษณุี   
อ่ืนโพนทะนา โดยใหเช่ือถือผิด เขาใจผิด จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจึงไดใหภิกษุณีอ่ืน   
โพนทะนาโดยใหเช่ือถือผิด เขาใจผิดเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๗๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณใีด ใหคนอ่ืนโพนทะนา โดยใหเช่ือผิด เขาใจผิด เปน   
ปาจิตตีย.   
        เร่ืองภิกษณุีอันเตวาสินขีองพระภัททากาปลานีเถรี จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๑๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา โดยใหเช่ือผิด คือ โดยใหเช่ือเปนอยางอ่ืน.   
        บทวา เขาใจผิด คือ ใหเขาใจเปนอยางอ่ืน.   
        บทวา คนอ่ืน ไดแก อุปสัมบัน ใหอุปสัมบันโพนทะนา ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๒๑๑] อุปสัมบัน ภิกษณุีสําคัญวาอุปสัมบัน ใหโพนทะนา ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ใหโพนทะนา ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา อนุปสัมบัน ใหโพนทะนา ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                จตุกกะทุกกฏ   
        ภิกษณุีใหอนุปสัมบันโพนทะนา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๑๒] วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                _______________    
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                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                เร่ืองภิกษณุีจณัฑกาลี   
        [๒๑๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายหาบริขารของตนไมพบ ตางก็ถาม   
ภิกษณุีจณัฑกาลีดังนี้วา แมเจา ทานเหน็บริขารของพวกดิฉันบางไหม?   
        ภิกษณุีจณัฑกาลีเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ขาพเจาคนเดียวเปนโจรแนละ ขาพเจา   
คนเดียวเปนคนไมละอายแนละ เพราะแมเจาพวกท่ีหาบริขารของตนไมพบ ตางก็มากลาวอยางนี้   
กะขาพเจาวา แมเจา ทานเห็นบริขารของพวกดิฉันบางไหม แมเจาท้ังหลาย ถาขาพเจาถือเอา   
บริขารของพวกทานไป ขาพเจาก็มิใชสมณะ ยอมเคล่ือนจากพรหมจรรย ตองตกนรก แมแมเจา   
ท่ีกลาวอยางนัน้กะขาพเจาดวยคําไมจริง กข็อใหเปนไมใชสมณะ ตองเคล่ือนจากพรหมจรรยตอง   
ตกนรก.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจา   
จัณฑกาลีจึงไดแชงตนและคนอ่ืนดวยนรกบาง ดวยพรหมจรรยบางเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณีจณัฑกาลี   
แชงตนและคนอ่ืน ดวยนรกบาง ดวยพรหมจรรยบาง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจณัฑกาลีจึงไดแชงตน   
และคนอ่ืน ดวยนรกบาง ดวยพรหมจรรยบางเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๗๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณใีด แชงตนกด็ี ตนอ่ืนก็ดี ดวยนรก หรือดวยพรหมจรรย   
เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีจณัฑกาลี จบ.    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๑๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ตน คือ ตัวของตัวเอง.   
        บทวา คนอ่ืน ไดแก อุปสัมบัน แชง ดวยคําวานรกก็ดี ดวยคําวา พรหมจรรยกด็ี   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๒๑๕] อุปสัมบัน ภิกษณุีสําคัญวาอุปสัมบัน แชงดวยนรกกด็ี ดวยพรหมจรรยกด็ี   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย แชงดวยนรกก็ดี ดวยพรหมจรรยก็ดี ดวยพรหมจรรยกด็ี ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน แชงดวยนรกก็ดี ดวยพรหมจรรยก็ดี ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                ปญจกะทุกกฏ   
        ภิกษณุแีชงดวยคําวากําเนิดสัตวดิรัจฉานก็ดี ดวยคําวาเปรตวิสัยกด็ี ดวยคําวาเปนคน   
โชครายก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        แชงอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๑๖] มุงอรรถ ๑ มุงธรรม ๑ มุงส่ังสอน ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.    
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                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                เร่ืองภิกษณุีจณัฑกาลี   
        [๒๑๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษณุีจณัฑกาลีทะเลาะกับภิกษณุีท้ังหลาย แลว   
รองไหประหารตนเอง.   
        บรรดาภกิษณุีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจา   
จัณฑกาลีจึงไดพรํ่าตีตนแลวรองไหเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณีจณัฑกาลี   
พรํ่าตีตนแลวรองไห จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจณัฑกาลีจึงไดพรํ่าตี   
ตนแลวรองไหเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๗๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณใีด พรํ่าตีตนแลวรองไห เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีจณัฑกาลี จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๑๘] บทวา อน่ึง  ...  ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ตน คือ รางกายของตน.   
        พรํ่าตี แลวรองไห ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ตี ไมรองไห ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        รองไห ไมตี ตองอาบัติทุกกฏ    
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                อนาปตติวาร   
        [๒๑๙] อันความเส่ือมแหงญาติ อันความวอดวายแหงโภคะ หรืออันความเบียดเบียน   
แหงโรคกระทบกระท่ัง จึงรองไห ไมตีตน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อันธการวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                ปาจิตตียวรรค ๒ จบ.   
                ______________    
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                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๓   
                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๒๒๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภกิษณุหีลายรูปเปลือยกายอาบน้ําในแมน้ําอจิรวดี   
ทาเดียวกนักับพวกหญิงแพศยา. พวกหญิงแพศยาไดพดูยัว่เยาภิกษุณเีหลานั้นวา แมเจาท้ังหลาย   
พวกทานยังเปนสาว จะประพฤติพรหมจรรยไปทําไมกนั ธรรมดาบุคคลตองบริโภคกามมิใชหรือ   
ตอภายแกพวกทานจึงคอยประพฤติพรหมจรรยเถิด อยางนี้พวกทานจกัไดรับประโยชนท้ังสองประการ   
พวกภิกษุณีถูกพวกหญิงแพศยาพูดยั่วเยาอยู ไดเปนผูเกอเขิน คร้ันกลับไปสูสํานักแลว ไดเลาเร่ือง   
นั้นแกภกิษณุท้ัีงหลาย ภกิษณุีท้ังหลายไดแจงเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลายๆ ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค.   
                ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลน้ัน ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจกับัญญัติ   
สิกขาบทแกภกิษุณีท้ังหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพือ่ความรับวาดแีหงสงฆ ๑ ...   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๗๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณใีด เปลือยกายอาบน้ํา เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๒๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        บทวา เปลือยกายอาบน้าํ คือ ไมนุงผา หรือไมหมผาอาบน้ํา เปนทุกกฏในประโยค   
อาบเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๒๒] มีจีวรถูกโจรชิงไป หรือจีวรหาย ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                _______________    
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                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๒๒๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝนแก   
ภิกษณุีท้ังหลายแลว. ภิกษุณเีหลาฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝนแลว   
จึงใชผาอาบน้าํไมมีประมาณเล้ือยขางหนาบาง เล้ือยขางหลังบาง เท่ียวไป.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณี   
เหลาฉัพพัคคีย จึงไดใชผาอาบน้ําไมมีประมาณเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณีเหลา   
ฉัพพัคคียใชผาอาบน้ําไมมีประมาณ จริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีฉัพพัคคีย จงึไดใช   
ผาอาบน้ําไมมีประมาณเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๗๗.๒. อนึ่ง ภิกษุณใีด ผูจะใหทําผาอาบน้ํา พึงใหทําใหไดประมาณ นี้   
ประมาณในคํานั้น โดยยาว ๔ คืบ โดยกวาง ๒ คืบ ดวยคืบสุคต เธอทําใหลวงประมาณ   
นั้น เปนปาจิตตีย มีอันใหตัดเสีย.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๒๔] ท่ีช่ือวา ผาอาบน้ํา ไดแก ผาสําหรับนุงอาบน้ํา.    
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        บทวา ผูจะใหทํา อธิบายวา ทําเองก็ดี ใหผูอ่ืนทํากด็ี ตองทําใหไดประมาณ ประมาณ   
ในคํานั้นดังนี้ คือ โดยยาว ๔ คืบ โดยกวาง ๒ คืบ ดวยคืบสุคต ทําเองก็ด ีใหผูอ่ืนทํากด็ ี  
ใหลวงประมาณนั้นไป เปนทุกกฏในประโยค ไดมาพึงตัดเสีย แลวแสดงอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                จตุกกะปาจิตตีย   
        [๒๒๕] ผาอาบน้ําท่ีตนทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาอาบน้ําท่ีตนทําคางไว ใหผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาอาบน้ําท่ีผูอ่ืนทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาอาบน้ําท่ีผูอ่ืนทําคางไว ใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ทุกะทุกกฏ   
        ทําเองก็ด ีใหผูอ่ืนทํากด็ ีเพื่อประโยชนของผูอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไดผาอาบน้ําท่ีคนอ่ืนทําไวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๒๖] ทําใหไดประมาณ ๑ ทําหยอนกวาประมาณ ๑ ไดผาอาบน้ําท่ีผูอ่ืนทําไวเกนิ   
ประมาณ ตัดใหไดประมาณแลวใชสอย ๑ ทําเปนเพดาน ผาลาดพื้น มาน ฟูก หรือหมอน ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                ____________    
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                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๒๒๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษณุรูีปหนึ่งเอาผาสําหรับทําจีวร ซ่ึงมีราคา   
มากมาทําจีวร เย็บจวีรใหเสียไป ภิกษุณีถุลลนันทาไดกลาวคํานี้กะภกิษณุีรูปนั้นวา แมเจา ผา   
สําหรับทําจีวรของทานผืนนี้เนื้อดี แตทําจีวรไมดี เย็บไมสวย.   
        ภิกษณุีรูปนั้นถามวา แมเจา ดิฉันจกัเลาะออก ทานจักเย็บใหหรือ?   
        ภิกษณุีถุลลนันทาตอบวา จะ ดิฉันจกัเย็บให.   
        คร้ันแลวภิกษณุีรูปนัน้ไดเลาะจวีรนัน้ใหแกภิกษุณถุีลลนันทา. ภิกษุณีถุลลนันทากลาววา   
ดิฉันจักเย็บให ดิฉันจักเย็บให แลวไมเย็บ ไมขวนขวายใหผูอ่ืนเย็บ ดังนั้นภกิษณุีรูปนั้นจึงแจง   
เร่ืองนั้นแกภกิษุณีท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวาไฉนแมเจา   
ถุลลนันทาใหเลาะจีวรของภกิษุณแีลว จึงไมเย็บให ไมขวนขวายใหผูอ่ืนเย็บใหเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
ใหเลาะจีวรของภิกษณุแีลวไมเย็บให ไมขวนขวายใหผูอ่ืนเย็บใหจริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาใหเลาะ   
จีวรของภกิษณุีแลว จึงไดไมเย็บให ไมขวนขวายใหผูอ่ืนเย็บใหเลา การกระทําของนางน่ัน ไม   
เปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี.้   
                พระบัญญัติ   
        ๗๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณใีด เลาะก็ดี ใหเลาะก็ดี ซ่ึงจวีรของภิกษณุีแลว เธอไมมี   
อันตรายในภายหลัง ไมเย็บ ไมทําการขวนขวายเพ่ือใหเยบ็ พน ๔-๕ วนัไป เปนปาจติตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๒๘] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ของภิกษณุี ไดแก ภิกษณุีรูปอ่ืน.   
        ท่ีช่ือวา จวีร ไดแกจวีร ๖ ชนิด ชนดิใดชนิดหนึ่ง.   
        บทวา เลาะ คือ เลาะดวยตนเอง.   
        บทวา ใหเลาะ คือ ใหผูอ่ืนเลาะ.   
        คําวา เธอไมมีอันตรายในภายหลัง คือ ในเม่ืออันตรายไมมี.   
        บทวา ไมเย็บ คือไมเย็บดวยตนเอง.   
        บทวา ไมทําการขวนขวายเพ่ือใหเย็บ คือ ไมบังคับผูอ่ืน.   
        คําวา พน ๔-๕ วันไป คือเก็บไวได ๔-๕ วัน พอทอดธุระวาจักไมเยบ็ จักไมทําความ   
ขวนขวายเพื่อใหเย็บ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๒๒๙] อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน เลาะก็ดี ใหเลาะกด็ซ่ึีงจีวร แลวเธอ   
ไมมีอันตรายในภายหลัง ไมเย็บ ไมขวนขวายใหเย็บ พน ๔-๕ วันไป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย เลาะกด็ี ใหเลาะก็ดี ซ่ึงจวีร แลวเธอไมมีอันตรายในภาย   
หลัง ไมเย็บ ไมขวนขวายใหเย็บ พน ๔-๕ วันไป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน เลาะกด็ี ใหเลาะก็ดี ซ่ึงจวีรแลวเธอไมมี   
อันตรายในภายหลัง ไมเย็บ ไมขวนขวายใหเย็บ พน ๔-๕ วันไปตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ปญจกะทุกกฏ   
        เลาะก็ดี ใหเลาะกด็ี ซ่ึงบริขารอยางอ่ืน แลวเธอไมมีอันตรายในภายหลังไมเย็บ ไม   
ขวนขวายใหเย็บ พน ๔-๕ วนัไป ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เลาะก็ดี ใหเลาะกด็ี ซ่ึงจวีรก็ดี บริขารอยางอ่ืนกด็ี ของอนุปสัมบันแลวเธอไมมี   
อันตรายในภายหลัง ไมเย็บ ไมขวนขวายใหเย็บ พน ๔-๕ วันไป ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๓๐] ในเม่ือเหตุจําเปนมี ๑ แสวงหาแลวไมได ๑ ทําอยูเกิน ๔-๕ วัน ๑ อาพาธ ๑   
มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                _______________    
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                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๒๓๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พวกภิกษุณพีากันฝากผาจวีรไวในมือของภิกษณุี   
ท้ังหลาย แลวมีแตผาอันตรวาสกกับผาอุตราสงค เท่ียวจาริกไปตามชนบท ผาจีวรเหลานั้นถูกเก็บ   
ไวนาน ก็ข้ึนราตกหนาว ภิกษุณีพวกท่ีรับฝาก จึงผ่ึงผาจีวรเหลานั้น ภกิษุณีท้ังหลายไดถามภิกษณุี   
พวกท่ีรับฝากวา แมเจา ผาจวีรเหลานี้ของใครตกหนาว?   
        จึงภิกษุณพีวกที่รับฝากไดเลาเร่ืองนั้นแกภกิษณุีท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวก   
ภิกษณุีจึงไดฝากผาจีวรไวในมือของภิกษณุีท้ังหลายแลวมีแตผาอันตรวาสกกับผาอุตราสงค เท่ียว   
จาริกไปในชนบทเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีฝากผา   
จีวรไวในมือของภิกษณุีท้ังหลาย แลวมีแตผาอันตรวาสกกับผาอุตราสงค เท่ียวจาริกไปในชนบท   
จริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดฝากผาจีวร   
ไวในมือของภกิษุณีท้ังหลาย แลวมีแตผาอันตรวาสกกับผาอุตราสงค เท่ียวจาริกไปในชนบทเลา   
การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๗๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังวาระผลัดเปล่ียนผาสังฆาฏิ อันมีกําหนด ๕ วันให   
เกินไป เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๓๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ยังวาระผลัดเปล่ียนผาสังฆาฏิอันมีกําหนด ๕ วัน ใหเกนิไป อธิบายวา ไมนุง   
ไมหม ไมผ่ึงผาจีวรท้ัง ๕ ผืน ในวนัคํารบหา ใหเลยวันคํารบหาไป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๒๓๓] เลย ๕ วัน ภิกษณุีสําคัญวาเลย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เลย ๕ วนั ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เลย ๕ วนั ภิกษุณีสําคัญวายังไมเลย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ทุกะทุกกฏ   
        ยังไมเลย ๕ วัน ภิกษุณสํีาคัญวาเลย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ยังไมเลย ๕ วัน ภิกษุณสีงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ยังไมเลย ๕ วัน ภิกษุณสํีาคัญวายังไมเลย ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๓๔] นุง หม หรือผ่ึง จีวรท้ัง ๕ ผืนในวันคํารบหา ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                _______________    
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                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                เร่ืองภิกษณุีรูปหนึง่   
        [๒๓๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีรูปหนึง่ไปบิณฑบาตกลับมาแลว แผผ่ึงจีวร   
ท่ีเปยกชุมเหง่ือไวแลวเขาสูวิหาร. ภิกษณุรูีปหนึ่งไดหมจีวรผืนท่ีแผผ่ึงไวนัน้แลว เขาบานไป   
บิณฑบาต. ภิกษุณีเจาของออกมาถามภิกษณุีท้ังหลายวา แมเจาท้ังหลายเหน็จวีรของดิฉันบางไหม   
ภิกษณุีท้ังหลายแจงความนัน้แกเธอๆ จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษณุีจึงไมบอก   
กลาว หมจีวรของเราไปเลา แลวแจงเร่ืองนั้นแกภกิษณุท้ัีงหลาย.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณจีึง   
ไดไมบอกกลาวหมจวีรของภกิษุณเีลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณไีมบอก   
กลาว หมจีวรของภิกษณุี จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจึงไดไมบอกกลาว   
หมจีวรของภกิษุณเีลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือม   
ใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุท้ัีงหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๘๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณใีด ใชจีวรสับเปล่ียน เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีรูปหนึง่ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๓๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา จวีรสับเปล่ียน ไดแก จีวร ๕ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ของภกิษุณีผูอุปสัมบัน.   
        ภิกษณุีนุงก็ดี หมก็ดี ซ่ึงจีวรท่ีเจาของมิไดใหเธอ หรือไมบอกกลาวเจาของ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๒๓๗] ภิกษณุีอุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา ภิกษุณอุีปสัมบัน ใชจีวรสับเปล่ียน ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีอุปสัมบัน ภิกษณุีสงสัย ใชจวีรสับเปล่ียน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีอุปสัมบัน ภิกษณุีสําคัญวา ภกิษุณีอนุปสัมบัน ใชจวีรสับเปล่ียน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                จตุกกะทุกกฏ   
        ภิกษณุีใชจีวรสับเปล่ียนของภิกษณุีอนปุสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีอนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาภกิษุณีอุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีอนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีอนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาภกิษุณีอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๓๘] เจาของให หรือบอกกลาวเจาของกอน นุงก็ดี หมก็ดี ซ่ึงจีวรนั้น ๑ ถูกชิงจีวรไป   
        ๑ จีวรหาย ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ   
                _______________    
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                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๒๓๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ตระกูลอุปฐากของภิกษุณีถุลลนันทา ไดกลาวคํา   
นี้กะภิกษุณีถุลลนันทาวา แมเจา พวกขาพเจาจักถวายจีวรแกภกิษณุีสงฆ.   
        ภิกษณุีถุลลนันทาไดทําการขัดขวางวา พวกทานยังมีธุระมาก มีการงานท่ียังจะตองทํามาก.   
        ตอมาเรือนแหงตระกูลนั้นถูกไฟไหม พวกเขาจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน   
แมเจาถุลลนันทาจึงไดทําไทยธรรมของพวกเราใหเปนอันตรายเลา พวกเราเปนคนคลาดจากประโยชน   
ท้ังสอง คือโภคะและบุญ.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา จึงไดทําลาภคือจีวรของหมูใหเปน   
อันตรายเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณถุีลลนันทา   
ทําลาภ คือ จีวรของหมูใหเปนอันตราย จริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึไดทํา   
ลาภคือจีวรของหมูใหเปนอันตรายเลา การกระทําของนางน่ันไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้   
                พระบัญญัติ   
        ๘๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณใีด ทําลาภ คือ จีวรของหมูใหเปนอันตราย เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๔๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา หมู ไดแก หมูท่ีเรียกกนัวาภกิษุณีสงฆ.   
        ท่ีช่ือวา จวีร ไดแก จวีร ๖ ชนิด ชนดิใดชนิดหนึ่ง ซ่ึงเขาองคกําหนดแหงผาตองวกิัป   
เปนอยางตํ่า.   
        บทวา ทํา ... ใหเปนอันตราย คือ ทําการขัดขวางวา เขาจะพึงถวายจีวรนี้ไดดวยวธีิไร   
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ทําการขัดขวางบริขารอยางอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ทําการขัดขวางจวีรหรือบริขารอยางอ่ืน ของภิกษณุีหลายรูปก็ดี ของภิกษณุีรูปเดียวก็ดี ของ   
อนุปสัมบันกด็ี ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๔๑] แสดงคุณและโทษแลวหาม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                ______________    
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                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๒๔๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น มีอกาลจีวรบังเกิดแกภกิษณุสีงฆแลว จึงภกิษุณี   
สงฆประชุมใครจะแจกกนั แตเวลานัน้พวกภิกษุณีอันตวาสินีของภิกษณุีถุลลนันทาพากันหลีกไป   
ภิกษกุณีถุลลนนัทาไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีท้ังหลายหามการแจกจีวรวา แมเจา ภกิษณุีท้ังหลายหลีกไป   
แลว จักแจกจวีรกันยังไมไดกอนดังนี้.   
        ภิกษณุีท้ังหลายกลาวกนัวา ยงัไมแจกจีวรกอน แลวพากันกลับไป เม่ือหมูภกิษณุอัีน   
เตวาสินีกลับมาแลว ภกิษณุีถุลลนันทาจึงส่ังใหแจกจวีรนัน้.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจา   
ถุลลนันทาจึงไดหามการแจกจีวรอันเปนไปโดยชอบธรรมเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
หามการแจกจีวร อันเปนไปโดยชอบธรรม จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึไดหาม   
การแจกจีวร อันเปนไปโดยชอบธรรมเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๘๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณใีด หามการแจกจีวรอันเปนไปโดยชอบธรรม เปนปาจิตตีย ฯ   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๔๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวาผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้    
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        การแจกจวีร ท่ีช่ือวา เปนไปโดยชอบธรรม คือ ภิกษุณีสงฆ ผูพรอมเพรียงประชุม   
กันแจก   
        บทวา หาม คือหามวา การแจกจวีรนี้ดวยวิธีไร ตองอาบัติปาจิตตีย ฯ   
                บทภาชนีย   
        [๒๔๔] การแจกเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวาเปนธรรม หาม ตองอาบัติปาจิตตีย   
        การแจกเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย หาม ตองอาบัติทุกกฏ   
        การแจกเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวาไมเปนธรรม หาม ไมตองอาบัติ   
        การแจกไมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวาเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ   
        การแจกไมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ   
        การแจกไมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวาไมเปนธรรม ไมตองอาบัติ ฯ   
                อนาปตติวาร   
        [๒๔๕] แสดงอานิสงสแลวหาม ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล ฯ   
                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ   
                _______________   
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                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๒๔๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิก-   
คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทา ใหสมณจีวรแกพวกครูฟอนรําบาง พวก   
คนฟอนรําบาง พวกโดดไมสูงบาง พวกจําอวดบาง พวกเลนกลองบาง ดวยส่ังวา พวกทานจง   
กลาวพรรณาคุณของฉันในท่ีชุมนุมชน พวกครูฟอนรํากด็ี พวกฟอนรําก็ดี พวกโดดไมสูงก็ดี      
พวกจําอวดก็ด ีพวกเลนกลองก็ดี ยอมกลาวพรรณนาคุณของภิกษณุีถุลลนันทาในท่ีชุมนุมชนวา   
แมเจาถุลลนันทาเปนผูคงแกเรียน เปนคนชางพูด เปนผูองอาจ เปนผูสามารถเจรจาถอยคํามีหลัก   
ฐาน ทานท้ังหลายจงถวายแกแมเจา จงทําแกแมเจา ดังน้ี   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจา   
ถุลลนันทาจึงใหสมณจีวรแกชาวบานเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
ใหสมณจีวรแกชาวบาน จริงหรือ   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึให   
สมณจีวรแกชาวบานเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๘๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณใีด ใหสมณจีวรแกชาวบานก็ดี ปริพาชกก็ดี ปริพาชิกาก็ดี   
เปนปาจิตตีย.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๔๗] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ชาวบาน ไดแก บุคคลผูยังครองเรือนอยู.   
        ท่ีช่ือวา ปริพาชก ไดแก บุรุษคนใดคนหนึ่งผูนับเนื่องในจําพวกนักบวชชาย เวนภกิษุ   
สามเณร.   
        ท่ีช่ือวา ปริพาชิกา ไดแก สตรีคนใดคนหน่ึงผูนับเนือ่งในจําพวกนกับวชหญิง เวน   
ภิกษณุี สิกขมานา และสามเณรี.   
        ท่ีช่ือวา สมณจีวร ไดแกผาท่ีเรียกกันวาทํากัปปะแลว ให ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๔๘] ใหแกมารดาบิดา ๑ ใหช่ัวคราว ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                _______________________    
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                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๒๔๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ตระกูลอุปฏฐากของภิกษุณถุีลลนันทาไดกลาวคํานี้   
แกภกิษณุีถุลลนันทาวา แมเจา ถาพวกขาพเจาสามารถก็จักถวายจีวรแกภิกษณุีสงฆ คร้ันภิกษุณีท้ัง   
หลายจําพรรษาแลว ไดประชุมกันประสงคจะแจกจีวร ภิกษณุีถุลลนันทาไดกลาวคํานี้กะภิกษุณี   
เหลานั้นวา แมเจา โปรดรอกอน ภิกษุณีสงฆยังมีหวังจะไดจีวร.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดกลาวคํานี้แกภกิษณุีถุลลนันทาวา ขอเชิญแมเจาไปสืบดูใหรูเร่ืองจีวรนั้น.   
        ภิกษณุีถุลลนันทาไดเขาไปสูตระกูลนั้นแลวไดกลาวคํานี้กะเขาวา อาวุโสท้ังหลาย จงถวาย   
จีวรแกภกิษณุสีงฆเถิด.   
        คนในตระกูลตอบวา แมเจา พวกขาพเจายังไมสามารถจะถวายจีวรแกภกิษณุีสงฆได.   
        ภิกษณุีถุลลนันทาไดแจงเร่ืองนั้นแกภิกษณุีท้ังหลาย บรรดาภกิษณุีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตาง   
ก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดยังสมัยจีวรกาลใหลวงไปดวยหวังวา   
จะไดจีวรอันไมแนนอนเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณถุีลลนันทา   
ไดยังสมัยจีวรกาลใหลวงไป ดวยหวังวาจะไดจวีรอันไมแนนอนจริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึไดยัง   
สมัยจีวรกาลใหลวงไป ดวยหวังวาจะไดจวีรอันไมแนนอนเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๘๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังสมัยจวีรกาลใหลวงไป ดวยหวังวาจะไดจีวรอันไม   
แนนอน เปนปาจิตตีย    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๕๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา หวังวาจะไดจวีรอันไมแนนอน ไดแกวาจาท่ีเขาเปลงออกมาวา ถาพวกขาพเจา   
สามารถ ก็จักถวาย จกัทํา.   
        ท่ีช่ือวา สมัยจีวรกาล คือ เม่ือกฐินยังไมไดกราน มีกาํหนดเดือนหนึ่งทายฤดูฝน   
เม่ือไดกรานกฐินแลว มีกําหนด ๕ เดือน.   
        บทวา ยังสมัยจีวรกาลใหลวงไป ความวา เม่ือไมไดกรานกฐินยังวนัสุดทายแหงฤดูฝน   
ใหลวงไป ตองอาบัติปาจิตตีย. เม่ือไดกรานกฐินแลวยังวนัท่ีกฐินเดาะใหลวงไป ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
        [๒๕๑] จวีรไมแนนอน ภิกษณุีสําคัญวาจีวรไมแนนอน ยังสมัยจวีรกาลใหลวงไป   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรไมแนนอน ภิกษณุสีงสัย ยังสมัยจีวรกาลใหลวงไป ตองอาบัติทุกกฏ.   
        จีวรไมแนนอน ภิกษณุสํีาคัญวาแนนอน ยังสมัยจวีรกาลใหลวงไป ไมตองอาบัติ.   
        จีวรแนนอน ภิกษุณีสําคัญวาจีวรไมแนนอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        จีวรแนนอน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        จีวรแนนอน ภิกษุณีสําคัญวาจีวรแนนอน ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๕๒] แสดงอานิสงสแลวหาม ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                __________________    
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                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                เร่ืองอุบาสกคนหนึ่ง   
        [๒๕๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น อุบาสกคนหน่ึงใหชางสรางวิหารหลังหนึ่ง   
อุทิศสงฆ ในงานฉลองวิหารนั้น เขามีความประสงคจะถวายอกาลจวีรแกสงฆท้ังสองฝาย แต   
สมัยนั้น สงฆท้ังสองฝายกรานกฐินแลว จงึอุบาสกเขาไปหาสงฆแลวขอการเดาะกฐิน ภิกษุท้ัง   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตเพ่ือเดาะกฐิน แต   
พึงเดาะอยางนี.้   
        อันภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:   
                กรรมวาจา   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงเดาะ   
กฐิน นี่เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆยอมเดาะกฐิน การเดาะกฐิน ชอบแกทาน   
ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
        กฐินอันสงฆเดาะแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.   
        [๒๕๔] คร้ันแลว อุบาสกนั้นเขาไปหาภิกษณุีสงฆขอเดาะกฐิน. ภิกษณุีถุลลนันทาหาม   
การเดาะกฐินวา จีวรจกัมีแกพวกขาพเจา จงึอุบาสกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน   
ภิกษณุีท้ังหลายจึงไมใหการเดาะกฐินแกพวกเราเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินอุบาสกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดหามการเดาะกฐินอันเปนไปแลว   
โดยธรรมเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษณุี   
ถุลลนันทาหามการเดาะกฐินอันเปนไปแลวโดยธรรมจริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.    
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                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึไดหาม   
การเดาะกฐินอันเปนไปแลวโดยธรรมเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๘๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณใีด หามการเดาะกฐินอันเปนไปแลวโดยธรรม เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองอุบาสกคนหนึ่ง จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๕๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        การเดาะกฐินท่ีช่ือวา เปนไปแลวโดยธรรม คือ ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงประชุมกันเดาะ.   
        บทวา หาม คือ หามวา กฐินนีจ้ะเดาะไดดวยวิธีไร ดงันี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
        [๒๕๖] การเดาะเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวาเปนธรรม หาม ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        การเดาะเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        การเดาะเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวาไมเปนธรรม ไมตองอาบัติ.   
        การเดาะไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวาเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        การเดาะไมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        การเดาะไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวาไมเปนธรรม ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๕๗] แสดงอานิสงสแลวหาม ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                นัคควรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๓ จบ.    
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                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๔   
                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๒๕๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษณุสีองรูปจําวัดรวมเตียงกัน คนท้ังหลาย   
เท่ียวเดินชมวหิาร พบเหน็แลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีท้ังหลายจึงได   
นอนรวมเตียงกันสองรูป เหมือนหญิงชาวบานเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีท้ังหลายจึงไดจําวัดบนเตียงเดยีวกัน   
สองรูปเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีจําวัด   
รวมเตียงกันสองรูป จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดจาํวัด   
รวมเตียงกันสองรูปเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึน แสดงอยางนี้ วาดังนี:้   
                พระบัญญัติ   
        ๘๖. ๑. อนึ่ง เหลาภกิษณุีใด สองรูปนอนบนเตียงเดยีวกัน เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๕๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        ท่ีช่ือวา เหลาภิกษุณี ไดแก เหลาสตรีท่ีเรียกกนัวา ภกิษุณีอุปสัมบัน.    
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        พากยวา สองรูปนอนบนเตียงเดียวกนั คือ เม่ือรูปหนึง่นอนแลวอีกรูปหนึ่งจึงนอน   
ตองอาบัติปาจิตตีย หรือนอนท้ังสองรูป ตองอาบัติปาจิตตีย. ลุกข้ึนแลวนอนตออีกก็ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๖๐] รูปหนึ่งนอน อีกรูปหนึ่งนั่ง หรือนั่งท้ังคู ๑ วกิลจริตท้ังคู ๑ อาทิกัมมิกาท้ังคู ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                _______________________    
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                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                เร่ืองภิกษณุี ๒ รูป   
        [๒๖๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีสองรูปจําวัดมีผาลาดและผาหมผืนเดียว   
กัน. คนท้ังหลายเท่ียวชมวิหารพบเห็นแลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณี   
สองรูปจึงไดจาํวัดมีผาลาดและผาหมผืนเดยีวกันดจุหญิงชาวบานเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีสองรูปจงึไดจําวัดมีผาลาดและผาหมผืนเดียวกนัเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณสีองรูปนอน   
มีผาลาดและผาหมผืนเดยีวกนั จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีสองรูป จึงไดนอน   
มีผาลาดและผาหมผืนเดยีวกนัเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๘๗. ๒. อนึ่ง เหลาภกิษุณีใด สองรูป มีผาลาดและผาหมผืนเดียวกันนอน เปน   
ปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุี ๒ รูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๖๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        ท่ีช่ือวา เหลาภิกษุณี ไดแก เหลาภกิษุณีท่ีเรียกกนัวาภกิษณุีอุปสัมบัน.   
        พากยวา สองรูปมีผาลาดและผาหมผืนเดียวกนันอน นั้น คือ ลาดก็ผืนนั้น หมก็   
ผืนนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๒๖๓] ผาลาดและผาหมผืนเดียวกนัภกิษุณีสําคัญวา ผาลาดและผาหมผืนเดยีวกนันอน   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาลาดและผาหมผืนเดยีวกัน ภิกษณุสีงสัย นอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาลาดและผาหมผืนเดยีวกัน ภิกษณุสํีาคัญวา ผาลาดและผาหมตางผืนกัน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                จตุกกะทุกกฏ   
        ผาลาดผืนเดียวกนั ผาหมตางผืน  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ผาลาดตางผืน ผาหมผืนเดียวกัน  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ผาลาดและผาหมตางผืนกัน สําคัญวาผาลาดและผาหมผืนเดยีวกนั ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ผาลาดและผาหมตางผืนกัน สงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ผาลาดและผาหมตางผืนกัน สําคัญวาผาลาดและผาหมตางผืนกัน ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๖๔] ดผูานอนแลว  ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ตุวัฏฏวรรคสิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                ______________________    
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                 ตุวฏัฏวรรค สิกขาบทที่ ๓  
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๒๖๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทาเปนคนคงแกเรียน เปนคนชางพูด   
เปนคนองอาจ สามารถกลาวถอยคํามีหลักฐาน. แมภิกษณุีภัททากาปลานีก็เปนคนคงแกเรียน เปน   
คนชางพูด เปนคนองอาจ สามารถกลาวถอยคํามีหลักฐาน เปนผูไดรับการสรรเสริญวาเปนเยี่ยมกวา   
คนท้ังหลายเหน็กันวา แมเจาภัททากาปลานีเปนคนคงแกเรียน เปนคนชางพูด เปนคนองอาจ   
สามารถกลาวถอยคํามีหลักฐาน เปนผูไดรับการสรรเสริญยิ่งกวา จึงพากันเขาไปหาภิกษณุภีัททา   
กาปลานีกอน แลวจึงเขาไปหาภิกษณุีถุลลนันทาตอภายหลัง. ภิกษุณีถุลลนันทาเปนคนมักริษยา   
รูไดดีวา ธรรมดาภิกษุณีผูสาละวนอยูดวยการอภิปรายท่ีจะใหคนอ่ืนรูเขาใจเนื้อความแจมแจง ยอม     
เปนผูมักนอย สันโดษ ชอบสงัด ไมคลุกคลีดวยหมู ดังนัน้ จึงจงกรมบาง ยืนบาง นั่งบาง   
สําเร็จการนอนบาง บรรยายเองบาง ใหผูอ่ืนบรรยายบาง ทองบนบาง เบ้ืองหนาภกิษณุีภัททากาปลานี.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางพาเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา   
จึงไดแกลงกอความไมสําราญใหแกแมเจาภัททากาปลานีเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
แกลงกอความไมสําราญใหแกภิกษุณภีัททากาปลานี จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีถุลลนันทาจึงได   
แกลงกอความไมสําราญใหแกภิกษุณภีัททากาปลานีเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๘๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณใีด แกลงกอความไมสําราญใหแกภกิษณุี เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๖๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา แกภิกษณุี คือ แกภิกษณุีรูปอ่ืน.   
        บทวา แกลง คือ รู รูดี จงใจ ตั้งใจละเมิด.   
        บทวา กอความไมสําราญให คือ คิดวา ดวยวิธีนี้ความไมผาสุกจักมีแกภกิษณุีรูปนี้   
แลวไมขอโอกาส จงกรมก็ดี ยืนกด็ี นั่งกด็ี สําเร็จการนอนก็ดี บรรยายเองก็ดี ใหผูอ่ืนบรรยาย   
ก็ดี ทองบนกด็ ีในเบ้ืองหนา ตองอาบัติปาจิตตีย.    
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๒๖๗] อุปสัมบันภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบันภิกษณุีแกลงกอความไมสําราญให ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        อุปสัมบันภิกษุณี ภิกษณุีสงสัย แกลงกอความไมสําราญให ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบันภิกษุณี ภิกษณุีสําคัญวาอุปสัมบันภิกษณุี แกลงกอความไมสําราญให ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                ติกะทุกกฏ   
        อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบันภิกษณุี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบันภิกษุณี ตองอาบัตทุิกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๖๘] ไมประสงคจะกอความไมสําราญให ขอโอกาสแลว จึงจงกรมก็ดี ยืนก็ดี นั่งก็ดี   
สําเร็จการนอนก็ดี บรรยายเองก็ดี ใหผูอ่ืนบรรยายก็ดี ทองบนก็ดี ในเบื้องหนา ๑ วกิลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.    
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                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๒๖๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทาไมชวยเหลือสหชีวินีผูไดรับความ   
ลําบาก ท้ังไมขวนขวายใหผูอ่ืนชวยเหลือ.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา   
จึงไมชวยเหลือสหชีวินีผูไดรับความลําบาก ท้ังไมขวนขวายใหผูอ่ืนชวยเหลือเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทาไม   
ชวยเหลือสหชีวนิีผูไดรับความลําบาก ท้ังไมขวนขวายใหผูอ่ืนชวยเหลือ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทา จึงได   
ไมชวยเหลือสหชีวินีผูไดรับความลําบาก ท้ังไมขวนขวายใหผูอ่ืนชวยเหลือเลา การกระทําของนาง   
นั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๘๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณใีด ไมชวยเหลือ ไมขวนขวายเพือ่ใหผูอ่ืนชวยเหลือ ซ่ึง   
สหชีวินีผูไดรับความลําบาก เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๗๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ผูไดรับความลําบาก ไดแก ท่ีเรียกกันวาผูปวยไข.    
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        ท่ีช่ือวา สหชีวินี ไดแก ภิกษณุีท่ีเรียกกันวาสัทธิวหิารินี.   
        บทวา ไมชวยเหลือ คือ ไมดูแลดวยตนเอง.   
        บทวา ไมขวนขวายเพื่อใหผูอ่ืนชวยเหลือ คือ ไมใชผูอ่ืน.   
        พอทอดธุระวาจกัไมชวยเหลือ จกัไมขวนขวายเพื่อใหผูอ่ืนชวยเหลือดังนี้ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ไมชวยเหลือ ไมขวนขวายเพื่อใหผูอ่ืนชวยเหลือ ซ่ึงอันเตวาสินกี็ด ีอนุปสัมบันกด็ี   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๗๑] ในเม่ืออันตรายมี ๑ แสวงหาแลวไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                                                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                                                _______________________    
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                                                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                                                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๒๗๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุภีัททากาปลานีจําพรรษาอยู ณ เมืองสาเกต   
เธอมีกิจจําเปนบางอยาง จึงส่ือสารไปในสํานักภกิษณุีถุลลนันทาวา ถาแมเจาถุลลนันทาใหหองพัก   
แกดิฉันๆ จะไปกรุงสาวัตถี.   
        ภิกษณุีถุลลนันทาตอบไปอยางนีว้า มาเถิด ดิฉันจกัให.   
        ดังน้ันภิกษุณภีัททากาปลานีจึงเดินทางจากเมืองสาเกต ไปถึงกรุงสาวัตถี ภิกษณุถุีลลนันทา   
ก็ไดใหหองพกัแกนาง.   
        ก็สมัยนัน้แล ภกิษณุีถุลลนันทาเปนพหูสูต เปนคนชางพูด เปนคนองอาจ สามารถเจรจา   
ถอยคํามีหลักฐาน. แมภิกษณุีภัททากาปลานีก็เปนพหูสูต เปนคนชางพูด เปนคนองอาจ สามารถ   
เจรจาถอยคํามีหลักฐาน ท้ังไดรับการสรรเสริญยิ่งกวา คนท้ังหลายลงความเหน็กันวา แมเจา   
ภัททากาปลานีเปนพหูสูต เปนคนชางพูด องอาจ สามารถเจรจาถอยคํามีหลักฐาน มีคนนิยมยิ่งกวา   
จึงพากันเขาไปหาเธอกอน แลวจึงพากันเขาไปหาภกิษณุีถุลลนันทาภายหลัง ภกิษณุถุีลลนันทาเปน   
คนมักริษยา รูไดดวีา ธรรมดาภิกษณุีผูสาละวนอยูดวยการอภิปรายท่ีจะใหคนอ่ืนรู เขาใจ เนื้อความ   
แจมแจงเหลานี้ ยอมเปนผูมักนอย สันโดษ ชอบสงัด ไมคลุกคลีดวยหมู ดังนี้ จึงโกรธ   
ขัดใจ ฉุดคราภิกษณุภีัททากาปลานีออกจากหองพกั.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจา   
ถุลลนันทาใหท่ีพักแกแมเจาภัททากาปลานีแลว จึงไดโกรธ ขัดใจ ฉุดคราเธอออกไปเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
ใหท่ีพกัแกภิกษุณภีัททากาปลานีแลว โกรธ ขัดใจ ฉุดคราเธอออกไป จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาใหท่ีพักแก   
ภกิษณุภีัททากาปลานีแลว จึงไดโกรธ ขัดใจ ฉุดคราเธอออกไปเลา การกระทําของนางนั่น ไม   
เปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:        
                พระบัญญัติ   
        ๙๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณใีด ใหหองพักแกภิกษณุีแลว โกรธ ขัดใจ ฉุดคราก็ดี   
ใหฉุดครากด็ี เปนปาจติตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๗๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา แกภิกษณุี คือภกิษุณีรูปอ่ืน.   
        ท่ีช่ือวา หองพัก ไดแก อาคารที่เรียกวาติดบานประตู.   
        บทวา ให คือใหดวยตนเอง.    
        บทวา โกรธ ขัดใจ คือ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ.   
        บทวา ฉุดคราเอง ความวา จับในหองแลวคราออกมาหนามุข ตองอาบัติปาจิตตีย จับ   
  
ท่ีหนามุขแลวคราออกมาขางนอก ต  องอาบัติปาจิตตีย จบัฉุดมาคร้ังเดียวใหกาวพนประตูแมมาก   
ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา ใหฉุดครา คือ ส่ังผูอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ. ส่ังคร้ังเดียว ผูรับส่ังใหกาวพน   
ประตูแมมาก ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๒๗๔] อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน ใหหองพัก แลวโกรธ ขัดใจ ฉุดครา   
เองก็ดี ใหฉุดคราก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ใหหองพกัแลว โกรธ ขัดใจ ฉุดคราเองกด็ี ใหฉุดครากด็ี   
ตองอาบัติปาจิตตีย.           อุปสัมบัน ภิกษณุีสําคัญวาอนปุสัมบัน ใหหองพักแลว โกรธ ขัดใจ ฉุดคราเองก็
ดี                   
ใหฉุดครากด็ี ตองอาบัติปาจิตตีย.  
---         อัฏฐกะทุกกฏ   
        ขนเองกด็ี ใหขนก็ดี ซ่ึงบริขารของเขา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ฉุดคราเองก็ดี ใหฉุดคราก็ดี จากสถานท่ีไมมีบานประตู ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ขนเองกด็ี ใหขนก็ดี ซ่ึงบริขารของเขา ตองอาบัติทุกกฏ.   



        ฉุดคราเองก็ดี ใหฉุดคราก็ดี ซ่ึงอนุปสัมบัน จากสถานท่ีมีบานประตูหรือจากสถานท่ีไมมี   
บานประตู ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ขนเองกด็ี ใหขนก็ดี ซ่ึงบริขารของเขา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา อุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๗๕] ฉุดคราเองหรือใชผูอ่ืนฉุดคราซ่ึงภิกษณุีอลัชชี ขนเองหรือใชผูอ่ืนขนซ่ึงบริขาร   
ของเขา ๑ ฉุดคราเองหรือใชผูอ่ืนฉุดคราซ่ึงภิกษณุวีิกลจริต ขนเองหรือใชผูอ่ืนขนซ่ึงบริขารของ   
เขา ๑ ...  ซ่ึงภกิษุณีผูกอความบาดหมาง ...  ๑  ...  ซ่ึงภิกษุณีผูกอการทะเลาะ ...  ๑  ...  ซ่ึงภิกษณุีผูกอ   
การวิวาท  ...  ๑  ...  ซ่ึงภิกษณุีผูกอการอ้ือฉาว ...  ๑  ... ซ่ึงภิกษณุีผูกออธิกรณในสงฆ  ...  ๑  ... ซ่ึง   
อันเตวาสีนี หรือสัทธิวิหารินีผูประพฤติไมชอบ ... ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกมัมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                _______________________    
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                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๖              
                เร่ืองภิกษณุีจณัฑกาลี   
        [๒๗๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษณุจีัณฑกาลีอยูคลุกคลีกับคหบดีบาง   
กับบุตรคหบดบีาง บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน   
แมเจาจณัฑกาลีจึงไดอยูคลุกคลีกับคหบดีบาง กับบุตรคบดีบางเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณีจณัฑกาลี   
อยูคลุกคลีกับคหบดีบาง กับบุตรคหบดีบาง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจณัฑกาลีจึงไดอยู   
คลุกคลีกับคหบดีบาง กับบุตรคหบดีบางเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุท้ัีงหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๙๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณใีด อยูคลุกคลีกับคหบดีก็ดี กับบุตรคหบดีก็ด ีภิกษณุีนัน้อัน   
ภิกษณุีท้ังหลายพึงวากลาวอยางนีว้า แมเจาอยาไดอยูคลุกคลีกับคหบดี หรือบุตรคหบดี แมเจาขอ   
จงแยกออก สงฆยอมสรรเสริญความแยกออกอยางเดยีวแกพี่นองหญิง แลภิกษุณนีั้น อันภิกษุณี   
ท้ังหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยงัยกยองนั้นเทียว ภิกษุณนีั้นอันภิกษุณีท้ังหลาย พึงสวดสมนุภาส   
กวาจะครบ ๓ จบ เพื่อใหสละการกระทํานัน้ หากเธอถูกสวดสมนุภาส กวาจะครบ ๓ จบอยู   
สละการกระทํานั้นได  การสละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละเปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีจณัฑกาลี จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๗๗] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา คลุกคลี คือ คลุกคลีดวยการคลุกคลีทางกายและทางวาจา อันไมสมควร.   
        ท่ีช่ือวา คหบดี ไดแก บุรุษผูครองเรือนคนใดคนหน่ึง.   
        ท่ีช่ือวา บุตรคหบดี ไดแก บุตรหรือพีน่องชายคนใดคนหน่ึง.   
        [๒๗๘] บทวา ภกิษณุนีั้น ไดแก ภิกษุณีรูปท่ีคลุกคลี.   
        บทวา อันภิกษุณีท้ังหลาย ไดแก ภกิษุณีพวกอ่ืน.   
        ภิกษณุีผูคลุกคลีนั้น อันภิกษุณผูีท่ีไดเห็นไดทราบ พึงวากลาวดังนี้ แมเจาอยาอยูคลุกคลีกับ   
คหบดีหรือกับบุตรคหบดี แมเจาขอจงปลีกตัวออก สงฆยอมสรรเสริญความปลีกตัวออกอยางเดยีว   
แกพี่นองหญิง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม หากสละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี   
หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีผูทราบเร่ืองแลวไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีนัน้อันภกิษณุีท้ังหลายพึงคุมตัวไป ณ ทามกลางสงฆ แลววากลาวดังนี้ แมเจาอยา   
อยูคลุกคลีกับคหบดีหรือกับบุตรคหบดี ขอจงปลีกตัวอยูตางหาก สงฆยอมสรรเสริญความแยกออก   
อยางเดยีวแกพี่นองหญิง พงึวากลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม หากสละได การสละได   
อยางนี้ นัน่เปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                วิธีสวดสมนภุาส   
        [๒๗๙] ภิกษณุีนัน้ อันภิกษณุีท้ังหลายพึงสวดสมนภุาส ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสมนุภาส   
นั้นพึงสวดอยางนี้.   
        อันภิกษณุีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจาวาดังนี้:   
                กรรมวาจาสมนภุาส   
        แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษณุีมีช่ือนี้ผูนี้ อยูคลุกคลีกับคหบดบีาง กับบุตร   
คหบดีบาง เธอยังไมสละวัตถุนั้น ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงสวดสมนุภาส   
ภิกษณุีมีช่ือนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น นี่เปนญัตติ.   
        แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษณุีมีช่ือนี้ผูนี้ อยูคลุกคลีกับคหบดบีาง กับบุตร   
คหบดีบาง เธอยังไมสละวัตถุนั้น สงฆสวดสมนุภาส ภกิษุณีมีช่ือนี้ เพือ่ใหสละวัตถุนั้น การ   
สวดสมนุภาส ภิกษณุีมีช่ือนีเ้พื่อใหสละวัตถุนั้น ชอบแกแมเจารูปใด แมเจารูปนั้นพึงเปน    
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ผูนิ่ง ไมชอบแกแมเจารูปใด แมเจารูปนัน้พงึพูด.   
ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังท่ีสอง ...   
ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังท่ีสาม ...   
ภิกษณุีมีช่ือนี้ อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อใหสละวัตถุนั้น ชอบแกสงฆ เหตุนั้น   
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้.   
        [๒๘๐] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติทุกกฏสองตัว   
จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๒๘๑] กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ไมสละ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ติกะทุกกฏ   
กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๘๒] ไมถูกสวดสมนุภาส ๑ สละได ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                _______________________   
---                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๒๘๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน พากันเท่ียว   
จาริกไปในสถานท่ีซ่ึงรูกันอยูวามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ณ ภายในรัฐ เหลานักเลงพากันประทุษราย.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลาย   
จึงไดไมมีพวกเกวยีนเปนเพื่อน เท่ียวจาริกไปในสถานท่ีซ่ึงรูกันอยูวารังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ณ   
ภายในรัฐเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณท้ัีงหลายไมมี   
พวกเกวียนเปนเพื่อน เท่ียวจาริกไปในสถานท่ีซ่ึงรูกันอยูวามีรังเกยีจ มีภัยเฉพาะหนา ณ ภายในรัฐ   



จริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดไมมีพวก   
เกวยีนเปนเพื่อน เท่ียวจาริกไปในสถานท่ีซ่ึงรูกันอยูวามีรังเกียจ มีภยัเฉพาะหนา ณ ภายในรัฐเลา   
การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๙๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณใีด ไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน เท่ียวจาริกไปในสถานท่ีซ่ึงรู   
กันอยูวามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ณ ภายในรัฐ เปนปาจติตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๘๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ณ ภายในรัฐ คือ ในบานเมืองของพระเจาแผนดินท่ีตนอยู   
        ท่ีช่ือวา มีรังเกียจ คือ มีสถานท่ีพวกโจรซองสุม บริโภค ยืน นั่ง นอน ปรากฏอยู   
ในหนทางนั้น.   
        ท่ีช่ือวา มีภัยเฉพาะหนา คือ มีคนถูกพวกโจรฆา ปลน ทุบตี ปรากฏอยูในหนทางนั้น.   
        ท่ีช่ือวา ไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน คือ เวนพวกเกวียน.   
        บทวา เท่ียวจาริกไป คือ ในหมูบาน กาํหนดระยะช่ัวไกบินตก ตองอาบัติปาจิตตีย   
ทุกๆ ระยะบาน ในปาท่ีไมมีบาน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะกึ่งโยชน.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๘๕] ไปกับพวกเกวยีน ๑ ไปในสถานท่ีปลอดภยั คือ ไมมีภยัเกิดข้ึนเฉพาะหนา ๑   
มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                _______________________    
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                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๒๘๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อนพากันเท่ียว   
จาริกไปในสถานท่ีซ่ึงรูกันอยูวามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ภายนอกรัฐ ถูกพวกนักเลงประทุษราย.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภกิษุณีจึง   
ไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน เท่ียวจาริกไปในสถานท่ีซ่ึงรูกันอยูวามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ภายนอก   
รัฐเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีไมมี   
พวกเกวียนเปนเพื่อน เท่ียวจาริกไปในสถานท่ีซ่ึงรูกันอยูวามีรังเกยีจ มีภัยเฉพาะหนา ภายนอกรัฐ   
จริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดไมมีพวก   
เกวยีนเปนเพื่อน เท่ียวจาริกไปในสถานท่ีซ่ึงรูกันอยูวามีรังเกียจ มีภยัเฉพาะหนา ภายนอกรัฐเลา   
การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๙๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณใีด ไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน เท่ียวจาริกไปในสถานท่ีซ่ึงรู   
กันอยูวามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ภายนอกรัฐ เปนปาจติตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๘๗] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        บทวา ภายนอกรัฐ คือ ในบานเมืองของพระเจาแผนดินอ่ืน นอกรัฐท่ีตนอยู.   
        ท่ีช่ือวา มีรังเกียจ คือ มีสถานท่ีพวกโจรซองสุม บริโภค ยืน นั่ง นอน ปรากฏอยู   
ในหนทางนั้น.   
        ท่ีช่ือวา มีภัยเฉพาะหนา คือ มีคนถูกพวกโจรฆา ปลน ทุบตี ปรากฏอยูในหนทางนั้น.   
        ท่ีช่ือวา ไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน คือ เวนพวกเกวียน.   
        บทวา เท่ียวจาริกไป คือ ในหมูบาน กาํหนดระยะช่ัวไกบินตก ตองอาบัติปาจิตตีย   
ทุกๆ ระยะบาน ในปาท่ีไมมีบาน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะกึ่งโยชน.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๘๘] ไปกับพวกเกวยีน ๑ ไปในสถานท่ีปลอดภยั คือไมมีภยัเกดิข้ึนเฉพาะหนา ๑   
มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                _______________________    
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                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๒๘๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อันเปน   
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้น ภกิษุณีท้ังหลายพากันเท่ียวจาริก   
ไปในภายในพรรษา. คนท้ังหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภกิษณุีจึงไดเท่ียว   
จาริกไปในภายในพรรษาเหยียบย่ําหญาเขียวสด เบียดเบียนอินทรียชนดิหนึ่งซ่ึงมีชีวะ ทําสัตว   
เล็กๆ เปนจํานวนมาก ใหประสพการประหาร.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา ท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายจึงไดเท่ียวจาริกไปในภายในพรรษาเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีเท่ียว   
จาริกไปในภายในพรรษา จริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดเท่ียวจาริก   
ไปในภายในพรรษาเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือม   
ใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๙๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณใีด เท่ียวจาริกไปในภายในพรรษา เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๙๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ในภายในพรรษา คือ ไมอยูตลอดไตรมาสตน หรือไตรมาสหลัง.    
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        บทวา เท่ียวจาริกไป คือ ในหมูบาน กาํหนดระยะช่ัวไกบินตก ตองอาบัติปาจิตตีย   
ทุกๆ ระยะบาน ในปาไมมีบาน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะกึ่งโยชน.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๙๑] ไปดวยสัตตาหกรณียะ ๑ ถูกใครๆ รบกวนจงึไป ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                ________________________    
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                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๒๙๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อันเปน   
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้น ภกิษุณีท้ังหลายอยูในพระ   
นครราชคฤหนั้นนั่นแหละ ตลอดฤดูฝน ตลอดฤดูหนาว ตลอดฤดูรอน คนท้ังหลายพากันเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา ทิศท้ังหลายคับแคบเปนดุจมืดมนแกภิกษุณีท้ังหลาย ทิศท้ังหลายยอมไม   
ปรากฏแกภกิษุณีเหลานี้ ดังนี้.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จงึเลาเร่ืองนั้นแกภิกษุ   
ท้ังหลายๆ ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษณุีท้ังหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑  ... เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๙๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณใีด อยูจําตลอดฤดูฝนแลว ไมหลีกไปสูจาริก โดยท่ีสุด   
แมส้ินหนทาง ๕-๖ โยชน เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๙๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา อยูจําตลอดฤดูฝนแลว คือ อยูจาํตลอดฤดูฝนสามเดือนตนหรือสามเดือนหลัง   
แลว พอทอดธุระวาจกัไมหลีกไปสูจาริก ส้ินหนทางอยางตํ่า ๕-๖ โยชน ดังนี้เทานัน้ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๙๔] ในเม่ืออันตรายมี ๑ แสวงหาภกิษุณเีปนเพื่อนแลวไมได ๑ อาพาธ ๑ มีอัน   
ตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๕ จบ.   
                __________________    
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                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๖   
                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๒๙๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ในพระราชอุทยานของพระเจาปเสนทิโกศลมีลาย   
ภาพสวยงามซ่ึงจิตกรเขียนไวในหองภาพ คนเปนอันมากพากันไปดหูองภาพ แมภิกษุณีเหลา   
ฉัพพัคคียก็ไดไปดูหองภาพ ชาวบาน พากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภกิษุณจีึง   
ไดไปดหูองภาพ เหมือนสตรีชาวบานผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินชาวบานพวกนัน้เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย ...  ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีเหลาฉัพพคัคียจึงไดไปดหูองภาพเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณีเหลา   
ฉัพพัคคียไปดหูองภาพ จริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีเหลาฉัพพัคคียจึงได   
ไปดูหองภาพเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๙๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณใีด ไปดูโรงละครหลวงกด็ี อาคารประกวดภาพกด็ี สถาน   
ท่ีหยอนใจกด็ี อุทยานกด็ี สระโบกขรณีกด็ี เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๙๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา โรงละครหลวง ไดแก สถานท่ีเขาสรางข้ึนไวถวายพระราชาเพื่อใหทรงเพลิดเพลิน   
เพื่อทรงพระสําราญ.   
        ท่ีช่ือวา อาคารประกวดภาพ ไดแก สถานท่ีเขาสรางข้ึนไว เพื่อใหคนท้ังหลายชมเลน   
เพื่อความร่ืนเริง.   
        ท่ีช่ือวา สถานท่ีหยอนใจ ไดแก สถานท่ีเขาสรางข้ึนไวเพื่อใหคนท้ังหลายเลน เพือ่   
หยอนอารมณ.   
        ท่ีช่ือวา อุทยาน ไดแก อุทยานท่ีเขาจดัไวเพื่อใหคนท้ังหลายเลนกฬีา เพื่อพักผอน.   
        ท่ีช่ือวา สระโบกขรณี ไดแก ชลาสัยท่ีเขาขุดไวเพื่อใหคนท้ังหลายเลนกีฬา เพื่อร่ืนเริง.   
        ไปดู ตองอาบัติทุกกฏ ยนือยูสถานท่ีใดมองเห็น ตองอาบัติปาจิตตีย พนสายตาไปแลว   
กลับมามองดูอีก ตองอาบัติปาจิตตีย ไปดอูยางหนึ่งๆ ตองอาบัติทุกกฏ ยืนดูอยูในสถานท่ีใด   
มองเห็น พนสายตาไปแลวกลับมามองดูอีก ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๒๙๗] ยนือยูในอารามมองเห็น ๑ เดนิไปหรือเดนิมาแลเห็น ๑ มีกิจธุระเดนิไปพบเขา ๑   
มีอันตราย ๑ วกิลจริต อาทิกมัมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                ___________________________    
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                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๒๙๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี. เขตนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษุณีท้ังหลายน่ังนอนบนต่ังบาง บนแครบาง คนท้ังหลาย   
เท่ียวชมวิหารพบเห็นแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดใชตั่งบาง   
แครบาง เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดใชตั่งบาง แครบาง เลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีใชตัง่บาง   
แครบาง จริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดใชตั่งบาง   
แครบางเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๙๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณใีด ใชตั่งก็ดี แครก็ดี เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๙๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ตัง่ ไดแก ตั่งชนิดท่ีเรียกกันวาเกินประมาณ.    
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        ท่ีช่ือวา แคร ไดแก แครท่ีเขาถักดวยเครือเถาหญานางท่ีตนหามาเอง.   
        บทวา ใช คือ นั่งก็ดี นอนก็ดี บนต่ังหรือแครนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๐๐] ใชตั่งท่ีตัดเทาแลว ๑ ใชแครท่ีทําลายเครือเถาหญานางแลว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิ   
กัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                ___________________________    
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                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๓๐๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัอารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียพากันกรอดาย. คนท้ังหลายเท่ียวชม   
วิหารพบเห็นแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีท้ังหลายจึงไดกรอดวยกัน   
เหมือนสตรีชาวบานผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีฉัพพัคคียจึงไดกรอดายกันเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณฉัีพพัคคีย   
พากันกรอดวย จริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีฉัพพัคคียจึงไดกรอดาย   
กัน การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๙๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณใีด กรอดาย เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๐๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา ดาย ไดแก ดาย ๖ ชนิด คือ ดายทําดวยเปลือกไม ทําดวยฝาย ทําดวยไหม   
ทําดวยขนสัตว ทําดวยปาน ทําดวยสัมภาระเจือกนั.   
        บทวา กรอ คือ กรอเอง เปนทุกกฏในประโยค มวนไปๆ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๐๓] กรอดายท่ีเขากรอไวแลว ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกมัมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                ___________________________    
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                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๓๐๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายชวยทํางานของชาวบาน บรรดาภิกษณุี   
ท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีท้ังหลายจึงไดชวยทํางานของ   
ชาวบานเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีชวย   
ทํางานของชาวบาน จริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน ภกิษณุีจึงไดชวยทํางานของ   
ชาวบานเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๙๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณใีด ทํางานชวยเหลือสําหรับคฤหัสถ เปนปาจติตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๐๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา งานชวยเหลือสําหรับคฤหัสถ คือ ตมยาคูก็ดี หุงขาวกด็ี ทําของเค้ียวกด็ี   
หรือซักผาสาฎกก็ดี ผาโพกก็ดี ของชาวบาน ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                อนาปตติวาร   
        [๓๐๖] ตมยาคูถวายสงฆ ๑ หุงขาวถวายสงฆ ๑ ในการบูชาเจดีย ๑ ตมยาคูก็ดี หุงขาว   
ก็ดี ทําของเค้ียวก็ดี ซักผาสาฎกก็ดี ผาโพกก็ดี ใหแกไวยาวัจกรของตน ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                ___________________________    



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 184 
                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๕      
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๓๐๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีรูปหนึง่เขาไปหาภกิษุณีถุลลนันทา แลวได   
กลาวขอรองวา ขอเชิญแมเจา โปรดไปชวยระงับอธิกรณนี้. เธอรับคําไดวา แลวไมชวยระงับ   
ไมขวนขวายเพื่อระงับ จึงภกิษุณีรูปนั้นไดเลาเร่ืองนั้นแกภิกษณุีท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา แมเจาถุลลนันทา อัน   
ภิกษณุีกลาวขอรองวา ขอเชิญแมเจาไดโปรดชวยระงับอธิกรณนี้ ดังนี้ รับคําวาได แลวไฉนจึงไมชวย   
ระงับ ไมขวนขวายเพื่อจะระงับเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
รับปากคําภิกษุณีรูปหนึ่งวาจะชวยระงับอธิกรณ แลวไมชวยระงับ ไมขวนขวายเพื่อจะระงับ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณีถุลลนันทา อันภกิษุณีรูปหนึ่ง   
กลาวขอรองวา ขอเชิญแมเจาชวยระงับอธิกรณนี้ รับปากคําเขาแลว ไฉนจึงไมระงับ ไมขวนขวาย   
เพื่อจะระงับ การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๐๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณใีด ผูอันภิกษณุีกลาวอยูวา มาเถิดแมเจา จงชวยระงับอธิกรณ   
นี้ รับคําวาดีละแลว นางไมมีอันตรายในภายหลัง ไมระงับ ไมทําการขวนขวายเพื่อระงับ   
เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๐๘] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา อันภิกษุณี คือ อันภิกษุณีรูปอ่ืน.   
        ท่ีช่ือวา อธิกรณ ไดแก อธิกรณ ๔ คือ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ   
กิจจาธิกรณ.   
        คําวา มาเถิดแมเจา จงชวยระงับอธิกรณนี้ ความวา ขอเชิญแมเจา โปรดตัดสิน   
อธิกรณนี้.   
        คําวา นางไมมีอันตรายในภายหลัง คือ ในเม่ือเหตุขัดขวางไมมี.   
        บทวา ไมระงับ คือ ไมระงับดวยตนเอง.   
        บทวา ไมทําการขวนขวายเพ่ือระงับ คือไมใชผูอ่ืน.   
        พอทอดธุระวาจกัไมระงับละ จักไมทําการขวนขวายเพ่ือระงับละ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๓๐๙] อธิกรณของอุปสัมบัน ภิกษณุสํีาคัญวา ของอุปสัมบัน ไมระงับ ไมทําการ   
ขวนขวายเพื่อระงับ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อธิกรณของอุปสัมบัน ภิกษณุีมีความสงสัย ไมระงับ ไมทําการขวนขวายเพื่อระงับ ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        อธิกรณของอุปสัมบัน ภิกษณุีสําคัญวา ของอนุปสัมบัน ไมระงับ ไมทําการขวนขวาย   
เพื่อระงับ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                จตุกกะทุกกฏ   
        อธิกรณของอนุปสัมบัน ภิกษณุีไมระงับ ไมทําการขวนขวายเพื่อระงับ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อธิกรณของอนุปสัมบัน ภิกษณุีสําคัญวาของอุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อธิกรณของอนุปสัมบัน ภิกษณุีมีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อธิกรณของอนุปสัมบัน ภิกษณุีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๑๐] ในเม่ืออันตรายมี ๑ แสวงหาแลวไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล   
                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.    
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                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๓๑๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษณุถุีลลนันทาใหของเค้ียวของบริโภค   
แกพวกครูฟอนรําบาง แกพวกฟอนรําบาง แกพวกโดดไมสูงบาง แกพวกจําอวดบาง แกพวก   
เลนกลองบาง ดวยมือของตน พรอมกับส่ังวา ทานท้ังหลายจงกลาวสรรเสริญขาพเจาในท่ีชุมชน   
พวกครูฟอนรําก็ดี พวกฟอนรําก็ดี พวกโดดไมสูงก็ดี พวกจําอวดก็ดี พวกเลนกลองกด็ี ตางก็   
กลาวสรรเสริญภิกษณุีถุลลนันทาในท่ีชุมชนวา แมเจาถุลลนันทาเปนพหูสูต เปนคนชางพูด เปน   
ผูองอาจ สามารถเจรจาถอยคํามีหลักฐาน ทานท้ังหลายจงถวายแกแมเจา จงทําแกแมเจา ดังนี้.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา   
จึงไดใหของเค้ียวของบริโภคแกชาวบานดวยมือของตนเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
ใหของเค้ียวของบริโภคแกชาวบานดวยมือของตนเอง จริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทา จึงไดให   
ของเค้ียวของบริโภคแกชาวบานดวยมือของตนเองเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๐๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณใีด ใหของเค้ียวหรือของบริโภคแกชาวบานกด็ ีแกปริพาชกกด็ี   
แกปริพาชิกากด็ี ดวยมือของตนเอง เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภงัค   
        [๓๑๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ชาวบาน ไดแก บุคคลผูครองเรือนผูใดผูหนึง่.   
        ท่ีช่ือวา ปริพาชก ไดแก บุรุษผูใดผูหนึง่ ผูบวชเปนปริพาชก เวนภกิษุ และสามเณร.   
        ท่ีช่ือวา ปริพาชิกา ไดแก สตรีผูใดผูหนึ่ง ผูบวชเปนปริพาชิกา เวนภิกษณุี สิกขมานา   
และสามเณรี.   
        ท่ีช่ือวา ของเค้ียว ไดแก ของเค้ียว เวนโภชนะ ๕ น้ําและไมชําระฟน นอกนัน้ช่ือวา   
ของเค้ียว.   
        ท่ีช่ือวา ของบริโภค ไดแก โภชนะ ๕ คือขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ.   
        บทวา ให คือ ใหดวยกายก็ดี ดวยของเนื่องดวยกายก็ดี ดวยโยนใหก็ดี ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย ใหน้าํ ไมชําระฟน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๑๓] ใชผูอ่ืนให ๑ มิไดให ๑ วางให ๑ ใหของลูบไลภายนอก ๑ วิกลจริต ๑ อาทิ   
กัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                ___________________________    
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                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๓๑๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทาใชผาอาศัยคนเดยีว ไมยอมสละ.   
ภิกษณุีเหลาอ่ืนท่ีมีประจําเดอืนยอมไมไดใช. บรรดาภิกษณุีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดใชผาอาศัยไมยอมสละเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
ใชผาอาศัยไมยอมสละ จริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึไดใช   
ผาอาศัยไมยอมสละเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๐๒. ๗. อน่ึง ภิกษุณใีด ใชผาอาศัยไมละ เปนปาจติตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๑๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ผาอาศัย ไดแก ผาท่ีเขาถวายไวสําหรับใหภกิษุณีผูมีประจําเดือนใช.   
        บทวา ใช ... ไมละ คือใช ๒-๓ ราตรี ซักในวนัท่ี ๔ แลวยังใชอีกไมยอมใหภิกษณุี   
สิกขมานา หรือสามเณรี ใชบาง ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๓๑๖] ยงัไมละ ภกิษณุสํีาคัญวายังไมละ ใช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ยังไมละ ภิกษณุีมีความสงสัย ใช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ยังไมละ ภิกษณุีสําคัญวาละแลว ใช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ทุกะทุกกฏ   
        ละแลว ภกิษุณีสําคัญวายังไมละ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ละแลว ภกิษุณีมีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ละแลว ภกิษุณีสําคัญวาละแลว ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๑๗] ละแลวจึงใช ๑ ใชคราวตอไป ๑ ภิกษุณพีวกอื่นผูมีประจําเดือนไมมี ๑ ถูกแยง   
ชิงผาไป ๑ ผาหาย ๑ มีเหตุฉุกเฉิน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                ___________________________    
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                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๓๑๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทาไมมอบหมายหองท่ีอยูหลีกไปสูจาริก.   
ตอมาหองท่ีอยูของนางถูกไฟไหม. ภิกษณุท้ัีงหลายจึงพากันกลาวอยางนี้วา แมเจาท้ังหลาย พวกเรา   
จงชวยกันขนส่ิงของออก.   
        ภิกษณุีบางพวกกลาวอยางนีว้า พวกดฉัินไมขน เจาขา เพราะของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหายไป   
แมเจาจกัทวงเอากะพวกเราจนครบ.   
        เม่ือภิกษณุีถุลลนันทากลับมายังหองท่ีอยูนั้นแลว ถามภิกษณุีท้ังหลายวา แมเจาท้ังหลายได   
ชวยขนส่ิงของออกบางหรือเปลา?   
        ภิกษณุีท้ังหลายตอบวา พวกดิฉันไมไดขนออกเลย เจาขา.   
        ภิกษณุีถุลลนันทาจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษณุีท้ังหลาย เม่ือหองที่อยู   
ถูกอัคคีภัย จึงไดไมชวยกนัขนส่ิงของออกเลา.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา   
จงึไมมอบหมายหองท่ีอยู หลีกไปสูจาริกเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณถุีลลนันทา   
ไมมอบหมายหองท่ีอยูหลีกไปสูจาริก จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึไดไม   
มอบหมายหองท่ีอยูหลีกไปสูจาริกเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:    
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                พระบัญญัติ   
        ๑๐๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณใีด ไมมอบหมายหองท่ีอยูหลีกไปสูจาริก เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๑๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา หองท่ีอยู ไดแก อาคารที่เรียกกันวาหอง มีบานประตูติด.   
        คําวา ไมมอบหมาย ... หลีกไปสูจาริก นั้น ความวา ไมมอบหมายแกภกิษณุี สิกขมานา   
หรือสามเณรี เม่ือเดินพนเขตหองท่ีอยูซ่ึงมีเคร่ืองลอม ตองอาบัติปาจิตตีย เดินพนอุปจารหองท่ีอยู   
ซ่ึงไมมีเคร่ืองลอม ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๓๒๐] มิไดมอบหมาย ภิกษณุีสําคัญวามิไดมอบหมาย หลีกไป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มิไดมอบหมาย ภิกษณุมีีความสงสัย หลีกไป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มิไดมอบหมาย ภิกษณุสํีาคัญวามอบหมายแลว หลีกไป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ติกะทุกกฏ   
        หองท่ีอยูมิไดติดบานประตู ภิกษุณีมิไดมอบหมาย หลีกไป ตองอาบัติทุกกฏ.   
        หองท่ีอยูซ่ึงมิไดติดบานประตู ภกิษณุีมอบหมายแลว สําคัญวามิไดมอบหมาย ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
        หองท่ีอยูซ่ึงมิไดติดบานประตู ภกิษณุีมอบหมายแลว มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        หองท่ีอยูซ่ึงมิไดติดบานประตู ภกิษณุีมอบหมายแลว สําคัญวา มอบหมายแลว ไมตอง   
อาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๒๑] มอบหมายแลวหลีกไป ๑ หลีกไปในเม่ือมีอันตราย ๑ แสวงหาแลวไมได ๑   
อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกมัมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.    
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                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๓๒๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียพากันเรียนติรัจฉานวิชา. คนท้ังหลาย   
พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายจึงเรียนติรัจฉานวิชา เหมือนสตรี   
คฤหัสถผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลาย ไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีฉัพพัคคียจึงไดเรียนติรัจฉานวิชาเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณฉัีพพัคคีย   
พากันเรียนติรัจฉานวิชา จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีฉัพพัคคียจึงไดพากนั   
เรียนติรัจฉานวิชาเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๐๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณใีด เรียนติรัจฉานวิชา เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๒๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา ตรัิจฉานวิชา ไดแก ศิลปวิทยาการนอกพระศาสนาชนิดใดชนิดหนึง่ ซ่ึงไม   
กอปรดวยประโยชน.   
        บทวา เรียน คือ เรียนโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท เรียนโดยอักขระ ตอง   
อาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ตัวอักขระ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๒๔] เรียนหนงัสือ ๑ เรียนวชิาทองจํา ๑ เรียนวิชาปองกันเพื่อประสงคคุมครองตัว ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                ___________________________    
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                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๓๒๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียพากันสอนติรัจฉานวิชา. คนท้ัง   
หลายพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษณุีท้ังหลายจึงไดสอนติรัจฉานวิชา เหมือน   
เหลาสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา?   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีฉัพพัคคียจึงไดสอนติรัจฉานวิชาเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณฉัีพพัคคีย   
สอนติรัจฉานวิชา จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีฉัพพัคคียจึงไดพากนั   
สอนติรัจฉานวิชาเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๐๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณใีด สอนติรัจฉานวิชา เปนปาจติตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๒๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา ตรัิจฉานวิชา ไดแก ศิลปวิทยาการนอกพระศาสนาชนิดใดชนิดหนึง่ ซ่ึงไม   
กอปรดวยประโยชน.   
        บทวา สอน ความวา สอนโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท สอนโดยอักขระ   
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ตัวอักขระ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๒๗] สอนหนังสือ ๑ สอนวิชาทองจํา ๑ สอนวิชาปองกันเพื่อประสงคคุมครองตัว ๑   
วิกลจริต  ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                จิตตาคารวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๕ จบ.   
                __________________    



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 196 
                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๖   
                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๓๒๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุหีลายรูปมีจีวรผืนเดยีว กําลังทําจีวรกรรมกัน   
อยูในอาวาสใกลหมูบานแหงหนึ่ง พวกภิกษุณีไมบอกกอนเขาสูอาราม แลวพากนัเขาไปหาภิกษุ   
เหลานั้น ภิกษท้ัุงหลายพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณท้ัีงหลายจึงไดไมบอก   
กลาวกอนเขาไปสูอารามเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุณไีมบอก   
กลาวกอนเขาไปสูอาราม จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดไมบอก   
กลาวกอนเขาไปสูอารามเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภกิษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๐๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณใีด ไมบอกกลาวกอน เขาสูอารามเปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษณุีท้ังหลาย ดวยประ   
การฉะน้ี.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๓๒๙] ตอจากสมัยนัน้แล ภิกษุเหลานั้นหลีกไปแลวจากอาวาสนัน้. พวกภกิษณุทีราบ   
วาพระคุณเจาท้ังหลายหลีกไปแลว จึงไมมาสูอาราม คร้ันภิกษุเหลานัน้กลับมายังอาวาสนั้นดั่งเดิม.    
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ภิกษณุีท้ังหลายทราบวา พวกพระคุณเจากลับมาแลวจึงบอกกลาวกอนเขาสูอาราม เขาไปหาภกิษุ   
เหลานั้น กราบไหวแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
        ภิกษเุหลานั้นไดกลาวคํานี้กะภิกษุณเีหลานั้นวา นองหญิงท้ังหลาย เหตุไฉนพวกเธอจึงไม   
กวาดอาราม ไมจัดน้ําฉัน น้ําใชไวเลา.   
  
        ภิกษณุีเหลานั้นช้ีแจงวาเพราะพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เจาขา วาภกิษณุี   
ไมบอกกลาวกอน ไมพึงเขาสูอาราม ฉะนั้น พวกดิฉันจึงไมไดมา.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย เราอนุญาตใหบอกกลาวภกิษุท่ีมีอยูกอนเขาสูอาราม.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระอนุบัญญัติ ๑   
        ๑๐๖. ๑. ก. อนึ่ง ภกิษณุีใด ไมบอกกลาวภิกษุท่ีมีอยูกอน เขาสูอาราม เปน   
ปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษณุีท้ังหลาย ดวยประ   
การฉะน้ี.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
        [๓๓๐] ตอจากสมัยนัน้แล ภิกษุเหลานั้นหลีกไปจากอาวาสนั้น แลวกลับไปสูอาวาสนั้น   
ตามเดิม. ภกิษณุีท้ังหลายเขาใจวาพระผูเปนเจาหลีกไปแลว จึงไมบอกกลาว เขาสูอาราม แลวได   
มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ภิกษุณไีมบอกกลาวภิกษุท่ีมีอยู ไม   
พึงเขาไปสูอาราม ก็พวกเรามิไดบอกกลาวภิกษุท่ีมีอยู ไดพากันเขามาสูอาราม พวกเราตองอาบัติ   
ปาจิตตียแลวกระมังหนอ ดังนี้ แลวไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรง   
บัญญัติอนุบัญญัติ ๒ วา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระอนุบัญญัติ ๒   
        ๑๐๖. ๑. ข. อนึ่ง ภิกษุณีใด รูอยูไมบอกกลาว เขาไปสูอารามท่ีมีภิกษุ เปนปาจติตีย.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๓๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รูอยู คือรูเอง หรือคนอ่ืนบอกแกนาง หรือภกิษุเหลานั้นบอก.   
        อารามท่ีช่ือวา มีภกิษุ คือ มีภิกษุอยูแมท่ีใตตนไม.   
        บทวา ไมบอกกลาวเขาไปสูอาราม คือ ไมบอกกลาวภกิษุสามเณรหรือคนวัด กาวลวง   
เขตอารามท่ีมีเคร่ืองลอม ตองอาบัติปาจิตตีย อารามท่ีไมมีเคร่ืองลอม เม่ือกาวลงสูอุปจาร ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
        [๓๓๒] อารามภิกษุ ภกิษุณสํีาคัญวามีภิกษุ ไมบอกกลาวภิกษุท่ีมีอยู เขาไปสูอาราม   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อารามมีภิกษุ ภิกษุณีสงสัย ไมบอกกลาวภิกษุท่ีมีอยู เขาไปสูอาราม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อารามมีภิกษุ ภิกษุณีสําคัญวาไมมีภกิษุ ไมบอกกลาวภกิษุท่ีมีอยู เขาไปสูอาราม ไมตอง   
อาบัติ.   
        อารามไมมีภิกษุ ภิกษุณสํีาคัญวามีภิกษุ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อารามไมมีภิกษุ ภิกษุณสีงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อารามไมมีภิกษุ ภิกษุณสํีาคัญวาไมมีภิกษุ ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๓๓] ภิกษุมีอยู บอกกลาวแลวเขาไป ๑ ภิกษุไมมี ไมบอกกลาวเขาไป ๑ เดินมอง   
ดูศีรษะภิกษุณผูีเขาไปกอน ๑ ไป ณ สถานท่ีมีพวกภิกษณุีประชุมกนั ๑ หนทางมีผานไปทาง   
อาราม ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                __________________________    
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                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                เร่ืองพระกัปปตกะเถระ   
        [๓๓๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน   
เขตพระนครเวสาลี. คร้ังนั้น ทานพระกัปปตกะอุปชฌายะของทานพระอุบาลียับยั้งอยูในสุสาน   
ประเทศ คร้ังน้ัน มีภิกษุณีรูปหนึ่งผูแกกวาพวกภิกษุณีฉัพพัคคียถึงมรณภาพลง. ภิกษุณีฉัพพัคคีย   
ชวยกันนําศพออกไปเผาแลวกอสถูปไวใกลๆ ท่ีอยูของทานพระกัปปตกะ แลวพากนัไปรองไห   
ณ สถูปน้ัน. จงึทานพระกัปปตกะรําคาญเสียงรองไหนัน้ แลวไดทําลายสถูปนั้นพังกระจาย. ภกิษณุี   
ฉัพพัคคียปรึกษากันเปนความลับวา พระกัปปตกะนี้ทําลายสถูปแมเจาของพวกเรา มาพวกเรามา   
ชวยกันฆาทานเสียเถิด. ภิกษุณีรูปหนึ่งไดแจงขอปรึกษากันนั้นแกทานพระอุบาลี พระอุบาลี ได   
กราบเรียนเร่ืองนั้นใหทานพระกัปปตกะทราบ ทานพระกัปปตกะไดออกจากวิหารไปหลบซอนอยู.   
        คร้ังนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียไดเดินผานเขาไปทางวิหารของทานพระกัปปตกะแลวชวยกันขน   
กอนหินและกอนดินทับถมวหิารของทาน แลวหลีกไปดวยเขาใจวา ทานถึงมรณภาพแลว คร้ัน   
ราตรีนั้นผานไป ทานครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีแตเชา.   
ภิกษณุีฉัพพัคคียไดเห็นทานยังเดินเท่ียวบิณฑบาตอยู คร้ันแลวไดพูดกนัอยางนีว้า พระกัปปตกะน้ี   
ยังมีชีวิตอยู ใครหนอนําเอาความลับของเราไปบอก คร้ันไดทราบขาววาพระคุณเจาอุบาลีนําไป จงึ   
พากันดาทานพระอุบาลีวา ทานนี้เปนคนสําหรับคอยรับใชเม่ือเวลาอาบน้ํา เปนคนคอยชําระของ   
เปรอะเปอน เปนคนมีสกุลตํ่า ไฉนจึงไดลอบนําความลับของเราไปเท่ียวบอกเขาเลา.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณ ี  
ฉัพพัคคียจึงไดดาพระคุณเจาอุบาลีเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุณี   
ฉัพพัคคียพากนัดาภกิษุอุบาลี จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีเหลาฉัพพัคคียจึงได   
ดาภิกษุอุบาลีเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๐๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณใีด ดาก็ดี กลาวขูก็ดี ซ่ึงภิกษุ เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองพระกัปปตกะเถระ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๓๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ภกิษุ ไดแกอุปสัมบัน.   
        บทวา ดาก็ดี คือ ดาดวยวัตถุสําหรับดาท้ัง ๑๐ อยาง หรือดวยอยางใดอยางหน่ึงในท้ัง   
๑๐ นั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา กลาวขูก็ดี คือ แสดงเร่ืองหรืออาการที่นากลัว ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๓๓๖] อุปสัมบัน ภิกษณุีสําคัญวาอุปสัมบัน ดาก็ดี กลาวขูก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ดากด็ี กลาวขูก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ดาก็ดี กลาวขูก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                จตุกกะทุกกฏ   
        ดาก็ดี กลาวขูก็ดี ซ่ึงอนปุสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๓๗] มุงอรรถ ๑ มุงธรรม ๑ มุงส่ังสอน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง   
อาบัติแล.   
                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.    
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                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                เร่ืองภิกษณุีจณัฑกาลี   
        [๓๓๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีจณัฑกาลีเปนผูกอความบาดหมาง กอความ   
ทะเลาะ กอการวิวาท กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ เม่ือภิกษุณีสงฆทํากรรมแกนาง   
ภิกษณุีถุลลนันทาคาน.   
        [๓๓๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษณุีถุลลนันทาไดไปสูหมูบานแหงหนึ่ง ดวยกรณียะบางอยาง.   
คร้ันภิกษณุีสงฆทราบวา ภิกษุณีถุลลนันทาหลีกไปแลว จงึยกวัตรภิกษณุีจณัฑกาลี ในเพราะไม   
เห็นอาบัติ. ภิกษุณีถุลลนันทาเสร็จกรณียกิจในหมูบานนั้นแลว กลับมาสูนครสาวัตถีดังเดิม. เม่ือ   
นางมาถึง ภิกษุณีจณัฑกาลีไมปูอาสนะรับ ไมจัดต้ังน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา ไม   
ลุกไปรับบาตรจีวร ไมไตถามดวยน้ําฉัน ภกิษุณีถุลลนันทาไดกลาวคํานี้กะภิกษุณจีณัฑกาลีวา ทําไม   
เม่ือฉันมาถึง เธอจึงไมปูอาสนะรับ ไมจดัต้ังน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบ้ืองเช็ดเทา ไมลุกมา   
รับบาตรจีวร ไมไตถามดวยน้าํฉัน.   
        ภิกษณุีจณัฑกาลีตอบวา การท่ีเปนดั่งนี้นั้น เพราะดิฉันเปนดั่งสตรีผูไรท่ีพึ่ง เจาขา.   
        ภิกษณุีถุลลนันทาซักวา เพราะเหตุไร เธอจึงเปนดั่งสตรีผูไรท่ีพึ่งเลา?   
        ภิกษณุีจณัฑกาลีแถลงวา เพราะภิกษณุีเหลานีย้กวัตรดิฉันในเพราะไมเหน็อาบัต ิดวยเขา   
ใจวานางผูนี้ไรท่ีพึ่ง ไมสูจะมีช่ือเสียง ไมมีใครซ่ึงจะเปนผูยําเกรงนางผูนี้.   
        ภิกษณุีถุลลนันทาข้ึงเคียดกลาวติคณะวา ภิกษุณีเหลานี้เขลา ภิกษณุีเหลานีไ้มฉลาด   
ภิกษณุีเหลานีไ้มรูจักกรรม โทษอันสมควรแกกรรม กรรมวิบัติหรือกรรมสมบัติ.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา   
จึงไดข้ึงเคียดกลาวติคณะเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณถุีลลนันทา   
ข้ึงเคียดกลาวติคณะ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึไดข้ึง    
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เคียดกลาวติคณะเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๐๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณใีด ข้ึงเคียดกลาวติคณะ เปนปาจติตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีจณัฑกาลี จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๔๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ข้ึงเคียด ไดแก กิริยาท่ีเขาเรียกกันวาโกรธ.   
        ท่ีช่ือวา คณะ ไดแก หมูท่ีเรียกกนัวาภกิษุณีสงฆ.   
        บทวา กลาวติ คือ ติโทษวา ภกิษณุีเหลานี้เขลา ภิกษณุีเหลานีไ้มฉลาด ภิกษเุหลานี้   
ไมรูจักกรรม โทษอันสมควรแกกรรม กรรมวิบัติ หรือกรรมสมบัติ ตองอาบัติปาจิตตีย กลาวติ   
ภิกษณุีหลายรูป ภิกษณุีรูปเดยีว หรืออนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๔๑] มุงอรรถ ๑ มุงธรรม ๑ มุงส่ังสอน ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง   
อาบัติแล.   
                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                __________________________    
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                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๓๔๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พราหมณคนหน่ึงไดนิมนตภิกษณุีท้ังหลายใหฉัน.   
ภิกษณุีท้ังหลายฉันเสร็จหามภัตแลว ไปเยีย่มตระกูลญาติ บางพวกก็ฉันอีก บางพวกไดนําบิณฑบาตไป.   
        เม่ือเสร็จการเล้ียงภกิษณุีท้ังหลายแลว พราหมณไดกลาวเช้ือเชิญชาวเพ่ือนบานวา คุณๆ ท้ัง   
หลาย ขาพเจาเล้ียงดูภกิษณุีท้ังหลายใหอ่ิมหนําแลว เชิญมาเถิด ขาพเจาจักเล้ียงพวกทานใหอ่ิมหนําบาง.   
        พวกเพื่อนบานเหลานัน้พากันกลาวอยางนี้วา ทานจักเล้ียงพวกขาพเจาใหอ่ิมหนําไดอยางไร   
แมพวกภกิษณุท่ีีทานนิมนตมาฉันเหลานั้น ไปถึงเรือนของพวกขาพเจาแลว บางพวกก็ฉันอีก บาง   
พวกก็นําบิณฑบาตไป.   
        จึงพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษณุีท้ังหลายฉันอาหารท่ีเรือนของ   
พวกเราแลว จงึไดไปฉันในที่อ่ืนอีกเลา เราไมมีกําลังพอที่จะถวายใหพอแกความตองการหรือ.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินพราหมณนัน้เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายฉันเสร็จหามภตัแลว จึงไดฉันในท่ีอ่ืนอีกเลา   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณท้ัีงหลาย   
ฉันเสร็จหามภตัแลว ยังฉันในท่ีอ่ืนอีก จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลายฉันเสร็จ   
หามภัตแลว จงึไดฉันในท่ีอ่ืนอีกเลา การกระทําของพวกนางน่ันไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดกูรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๐๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณใีด อันทายกนิมนตแลว หรือหามภัตแลว เค้ียวก็ดี ฉันกด็ี   
ซ่ึงของเค้ียว หรือของฉัน เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๔๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา อันทายกนิมนตแลว คือ นิมนตดวยโภชนะ ๕ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง.   
        ท่ีช่ือวา หามภัตแลว คือ อาสนะปรากฏ โภชนะปรากฏ ตนอยูในหัตถบาส ทายกนํา   
ของเขาไปถวาย การหามปรากฏ.   
        ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือ เวนโภชนะ ๕ ยาคู ยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก นอกนั้น   
ช่ือวาของเค้ียว.   
        ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแกโภชนะ ๕ คือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑ ปลา ๑ เนื้อ ๑   
        รับประเคนไวดวยหมายใจวาจักเค้ียว จกัฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย   
ทุกๆ คํากลืน.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๓๔๔] ทายกนิมนตแลว ภิกษุณีสําคัญวานิมนตแลว เค้ียวกด็ี ฉันก็ดี ซ่ึงของเค้ียว   
หรือของฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ทายกนิมนตแลว ภิกษณุีสงสัย เค้ียวก็ดี ฉันกด็ี ซ่ึงของเค้ียว หรือของฉัน ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ทายกนิมนตแลว ภิกษณุีสําคัญวามิไดนิมนต เค้ียวก็ดี ฉันกด็ี ซ่ึงของเค้ียว หรือของฉัน   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ทุกะทุกกฏ   
        รับประเคนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวกิ ไวเพื่อประสงคเปนอาหาร ตองอาบัติทุกกฏ.   
ฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๔๕] ทายกไมไดนมินต ๑ ไมไดหามภัต ๑ ดื่มยาคู ๑ บอกเจาของแลวฉัน ๑ เม่ือ   
เหตุจําเปนมี ฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวกิ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                __________________________   
---- 
                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                เร่ืองภิกษณุีรูปหนึง่   



        [๓๔๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีรูปหนึง่เท่ียวบิณฑบาตไปในตรอกแหงหน่ึง ใน   
พระนครสาวตัถี ผานเขาไปสูสกุลแหงหนึง่ คร้ันแลวไดนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว. คร้ันเขา   
นิมนตภกิษณุรูีปนั้นใหฉันแลวไดกลาวคํานี้วา แมเจา แมภิกษณุีรูปอ่ืนๆ ก็จงมา.   
        ทันทีนั้น นางคิดวา ทําไฉนภิกษุณีรูปอ่ืนๆ จึงจะไมมา แลวไดเขาไปหาภกิษณุีท้ังหลาย   
กลาวคํานีว้า แมเจา ณ สถานท่ีโนนสุนัขดุ โคเปล่ียวดุ สถานท่ีล่ืน ทานท้ังหลายอยาไดไป   
สถานท่ีนั้นเลย.   
        แมภกิษณุีอีกรูปหนึ่งกไ็ดเท่ียวบิณฑบาตไปในตรอกน้ัน เดินผานเขาไปถึงสกุลนั้น คร้ันแลว   
นั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย. คร้ันคนพวกนัน้นิมนตใหนางฉัน แลวไดกลาวคํานี้วา แมเจา ทําไม   
ภิกษณุีท้ังหลายจึงไมคอยมา.   
        จึงภิกษุณรูีปนั้นไดเลาเร่ืองนั้นแกเขาเหลานั้น พวกเขาจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉนภิกษณุีจึงไดหวงตระกูลเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณหีวงตระกูล   
จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจึงไดหวงตระกูลเลา   
การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๑๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณใีด เปนคนตระหนี่ตระกูล เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีรูปหนึง่ จบ.    



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 205 
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๔๗] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุีท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ตระกูล ไดแก ตระกูลท้ัง ๔ คือ ตระกูลกษัตริย ตระกูลพราหมณ ตระกูลแพทย   
ตระกูลศูทร.   
        บทวา เปนคนตระหนี่ตระกูล คือคิดวา ทําไฉนภกิษณุีท้ังหลายจะไมพึงมา แลวกลาวโทษ   
ของพวกพองในสํานักภกิษณุท้ัีงหลาย ตองอาบัติปาจิตตีย หรือ กลาวโทษของภิกษุณีท้ังหลายใน   
สํานกัของพวกพอง ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๔๘] ไมหวงตระกูล บอกโทษเทาท่ีมีอยู ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง   
อาบัติแล.   
                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                __________________________    
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                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๓๔๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุหีลายรูปจําพรรษาอยูในอาวาสใกลหมูบาน   
แลวไดพากันไปสูพระนครสาวัตถี. ภิกษุณท้ัีงหลายไดรุมกันถามภิกษุณพีวกนั้นวา แมเจาท้ังหลาย   
จําพรรษาอยู ณ ท่ีไหน โอวาทการกลาวสอนไดมีสมบูรณแลวหรือ?   
        ภิกษณุีเหลานั้นตอบวา แมเจา ในอาวาสท่ีพวกดิฉันจําพรรษาอยูนัน้ไมมีภกิษุเลย การ   
กลาวสอนจักสมบูรณไดจากไหน.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลาย   
จึงไดจําพรรษาอยูในอาวาสที่ไมมีภิกษุเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณท้ัีงหลาย   
จําพรรษาอยูในอาวาสที่ไมมีภิกษุ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลายจึงไดจําพรรษา   
อยูในอาวาสที่ไมมีภิกษุเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงั   
ไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๑๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณใีด จําพรรษาอยูในอาวาสที่ไมมีภิกษุ เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๕๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 207 
        อาวาสที่ช่ือวา ไมมีภกิษุ ไดแก อาวาสท่ีภิกษณุีไมสามารถจะไปเพ่ือรับครุธรรมอันเปน   
โอวาท หรือเพ่ือประสงคจะถามอุโบสถและปวารณาได.   
        ตั้งใจวาจกัอยูจําพรรษา แลวจัดแจงเสนาสนะ จดัต้ังน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ ตอง   
อาบัติทุกกฏ พออรุณข้ึน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๕๑] มีภิกษุท่ีอยูจําพรรษา หลีกไป สึก มรณภาพ หรือไปเขารีดเดียรถีย ๑ มี   
อันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกมัมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                __________________________    
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                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๓๕๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุหีลายรูปจําพรรษาอยูในอาวาสใกลหมูบาน   
แลวไดพากันไปสูพระนครสาวัตถี. ภิกษุณท้ัีงหลายไดพากันถามภิกษุณพีวกนั้นวา แมเจาท้ังหลาย   
จําพรรษาอยู ณ ท่ีไหน ไดปวารณาตอภิกษุสงฆแลวหรือ?   
        ภิกษณุีเหลานั้นตอบวา พวกดิฉันยังมิไดปวารณาตัวตอภิกษุสงฆ เจาขา.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลาย   
อยูจําพรรษาแลว จึงไดไมปวารณาตอภิกษุสงฆเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณท้ัีงหลาย   
จําพรรษาแลวไมปวารณาตอภิกษุสงฆ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจําพรรษาแลวจึงได   
ไมปวารณาตอภิกษุสงฆเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงั   
ไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๑๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณใีด จําพรรษาแลว ไมปวารณาตอสงฆสองฝาย ดวยสถาน   
๓ คือ ดวยไดเห็นกด็ี ดวยไดยินกด็ี ดวยรังเกียจก็ดี เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๕๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา จาํพรรษาแลว คือ อยูตลอดไตรมาสตน หรือไตรมาสหลัง.   
        พอทอดธุระวา จกัไมปวารณาตอสงฆสองฝาย ดวยสถาน ๓ คือ ดวยไดเหน็กด็ี ดวย   
ไดยินก็ดี ดวยรังเกียจก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๕๔] ในเม่ืออันตรายมี ๑ แสวงหาแลวไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                __________________________    
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                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๓๕๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร   
กบิลพัสดุ สักกชนบท. คร้ังนั้น ภกิษณุีฉัพพัคคีย เขาไปสูสํานักของภกิษุณแีลว จะกลาวสอน   
ภิกษณุีฉัพพัคคีย. ภิกษุณีท้ังหลายไดกลาวชวนภิกษณุีฉัพพัคคียวา มาเถิดแมเจา ไปรับโอวาทกัน   
เถิดเจาขา.   
        ภิกษณุีฉัพพัคคียกลาววา แมเจาท้ังหลาย พวกเราจะชวนกันไปแมเพราะเหตุแหงโอวาท   
อันใด พระคุณเจาฉัพพัคคียกจ็ะมากลาวสอนพวกเราดวยโอวาทนั้น ณ สถานท่ีนี้แลว.   
        บรรดาภกิษุณท่ีีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุฉัีพพัคคีย   
จึงไดไมไปรับโอวาทเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณฉัีพพัคคีย   
ไมไปรับโอวาท จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีฉัพพัคคียจึงไดไมไป   
รับโอวาทเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๑๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณใีด ไมไปเพื่อโอวาทก็ดี เพื่อธรรมเปนเหตุอยูรวมก็ดี เปน   
ปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๕๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา โอวาท ไดแก ครุธรรม ๘   
        ท่ีช่ือวา ธรรมเปนเหตุอยูรวม ไดแก กรรมท่ีพึงทํารวมกัน อุเทศท่ีพงึสวดรวมกนั   
ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน.   
        พอทอดธุระวา จกัไมไปเพ่ือโอวาทกด็ี เพื่อธรรมเปนเหตุอยูรวมก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร      
        [๓๕๗] ในเม่ืออันตรายมี ๑ แสวงหาภกิษุณเีปนเพื่อนไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                __________________________    
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                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๓๕๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายไมถามอุโบสถก็มี ไมขอโอวาทก็มี.   
ภิกษุท้ังหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุณีท้ังหลายจึงไดไมถามอุโบสถและไมขอ   
โอวาทเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณท้ัีงหลาย   
ไมถามอุโบสถและไมขอโอวาท จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลายจึงไดไมถาม   
อุโบสถ ไมขอโอวาท การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๑๔. ๙. อนึ่ง ทุกๆ ระยะกึ่งเดือน ภกิษุณีพึงหวังเฉพาะธรรม ๒ ประการ จาก   
ภิกษุสงฆ คือการถามอุโบสถ ๑ การเขาไปขอโอวาท ๑ เมื่อฝาฝนธรรม ๒ อยางนัน้ เปน   
ปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๕๙] บทวา ทุกๆ ระยะกึ่งเดือน คือ ทุกๆ วันท่ีมีอุโบสถ.   
        ท่ีช่ือวา อุโบสถ ไดแก อุโบสถ ๒ อยาง คือ อุโบสถมีในวนั ๑๔ คํ่า ๑ อุโบสถมี   
ในวนั ๑๕ คํ่า ๑    
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        ท่ีช่ือวา โอวาท ไดแก ครุธรรม ๘   
        พอทอดธุระวา จกัไมถามอุโบสถก็ดี จักไมขอโอวาทก็ดี ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๖๐] ในเม่ืออันตรายมี ๑ แสวงหาภกิษุณเีปนเพื่อนไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                __________________________    
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                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                เร่ืองภิกษณุีรูปหนึง่   
        [๓๖๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีรูปหนึง่กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ใหบงฝอันเกิด   
ในรมผา. คร้ันแลวบุรุษนัน้ไดพยายามประทุษรายภกิษณุรูีปนั้น นางไดสงเสียงข้ึน. ภกิษุณีท้ังหลาย   
ไดพากนัวิ่งเขาไปถามภิกษณุีนั้นวา แมเจาสงเสียงเร่ืองอะไรกัน เม่ือถูกถาม นางไดเลาเร่ืองนั้นแก   
เหลาภิกษุณี.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุกีับบุรุษ   
หนึ่งตอหนึ่ง จงึไดใหบงฝอันเกิดในรมผาเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณกีับบุรุษ   
หนึ่งตอหนึ่ง ใหบงฝอันเกิดในรมผา จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีกับบุรุษหนึง่ตอหนึ่ง   
จึงไดใหบงฝอันเกิดในรมผาเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๑๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณใีด ไมบอกกลาวสงฆหรือคณะ กับบุรุษหนึง่ตอหนึ่ง ให   
บงก็ดี ผาก็ดี ชะก็ดี ทาก็ดี พนัก็ดี แกะก็ดี ซ่ึงฝหรือบาดแผลอันเกิดในรมผา เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีรูปหนึง่ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๖๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รมผา ไดแก อวยัวะใตนาภีลงไป เหนือเขาข้ึนมา.   
        บทวา เกดิ คือ เกิดข้ึนในบริเวณน้ัน.   
        ท่ีช่ือวา ฝ ไดแก ฝชนิดใดชนิดหนึ่ง.   
        ท่ีช่ือวา แผล ไดแกแผลชนิดใดชนิดหนึ่ง.   
        บทวา ไมบอกกลาว คือ ไมแจงใหทราบ.   
        ท่ีช่ือวา สงฆ ไดแก หมูท่ีเรียกกนัวาภกิษุณีสงฆ.   
        ท่ีช่ือวา คณะ ไดแก หมูท่ีเรียกกนัวาภกิษุณหีลายรูป.   
        ท่ีช่ือวา บุรุษ ไดแก มนษุยผูชาย ไมใชยักษผูชาย ไมใชเปรตผูชาย   
        ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวผู เปนผูรูเดียงสา เปนผูสามารถเพ่ือประทุษรายได.   
        บทวา กบั คือ ดวยกัน.   
        บทวา หนึ่งตอหนึ่ง คือ บุรุษผูหนึ่ง ภกิษุณีรูปหนึ่ง.   
        ส่ังวา จงบง ตองอาบัติทุกกฏ เม่ือบงเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ส่ังวา จงผา ตองอาบัติทุกกฏ เม่ือผาเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ส่ังวา จงชะ ตองอาบัตทุิกกฏ เม่ือชะเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ส่ังวา จงทา ตองอาบัติทุกกฏ เม่ือทาเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ส่ังวา จงพัน ตองอาบัตทุิกกฏ เม่ือพันเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ส่ังวา จงแกะ ตองอาบัติทุกกฏ เม่ือแกะเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๖๓] บอกกลาวแลว ใหบง ใหผา ใหชะ ใหทา ใหพนั หรือใหแกะ ๑ มีสตรี   
ผูรูความอยูเปนเพื่อน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อารามวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๖ จบ.   
                ____________________   
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                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๗   
                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๓๖๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายพากนับวชสตรีมีครรภ. นางบวชแลว   
เท่ียวไปบิณฑบาต คนท้ังหลายพูดกันอยางนี้วา ขอทานท้ังหลายจงถวายภกิษาแกแมเจา เพราะแมเจา   
มีครรภแก แลวพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษณุีจึงไดใหสตรีมีครรภบวชเลา   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายจึงไดบวชสตรีมีครรภเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีใหสตรี   
มีครรภบวช จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดใหสตรี   
มีครรภบวชเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๑๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังสตรีมีครรภใหบวช เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๖๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา สตรีมีครรภ ไดแกหญิงท่ีเรียกกันวามีบุตรมาเกิด.   
        บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.   
        ตั้งใจวาจกัใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ด ีบาตรก็ดี จวีรก็ดี สมมติสีมาก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบกรรม   
วาจาครั้งสุด ภกิษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                บทภาชนีย   
        [๓๖๖] สตรีมีครรภ ภิกษุณีสําคัญวามีครรภ ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สตรีมีครรภ ภิกษุณีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สตรีมีครรภ ภิกษุณีสําคัญวาไมมีครรภ ใหบวช ไมตองอาบัติ.   
        สตรีไมมีครรภ ภิกษุณสํีาคัญวามีครรภ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สตรีไมมีครรภ ภิกษุณสีงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สตรีไมมีครรภ ภิกษุณสํีาคัญวาไมมีครรภ ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๖๗] สตรีมีครรภ สําคัญวาไมมีครรภ ใหบวช ๑ สตรีไมมีครรภสําคัญวาไมมีครรภ   
ใหบวช ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกมัมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                ________________________    
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                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๓๖๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายพากนับวชสตรีแมลูกออน. นาง   
บวชแลว เท่ียวไปบิณฑบาต. คนท้ังหลายพูดกันอยางนีว้า ขอทานท้ังหลายจงถวายภกิษาแกแมเจา   
เพราะแมเจามีลูก แลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลายจึงไดใหสตรีมีลูก   
ออนบวชเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายจึงไดใหสตรีแมลูกออนบวชเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณท้ัีงหลายให   
สตรีแมลูกออนบวช จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลายจึงไดให   
สตรีแมลูกออนบวชเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๑๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังสตรีมีลูกออนใหบวช เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๖๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา สตรีมีลูกออน ไดแก หญิงท่ีเปนมารดา หรือเปนแมนม.   
        บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.   
        ตั้งใจวาจกัใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ด ีบาตรก็ดี จวีรก็ดี สมมติสีมาก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบ   
กรรมวาจาคร้ังสุด ภิกษณุีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                บทภาชนีย   
        [๓๗๐] สตรีมีลูกออน ภกิษุณีสําคัญวามีลูกออน ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สตรีมีลูกออน ภิกษุณีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สตรีมีลูกออน ภิกษุณีสําคัญวา ไมใชมีลูกออน ใหบวช ไมตองอาบัติ.   
        มิใชสตรีมีลูกออน ภิกษุณีสําคัญวามีลูกออน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชสตรีมีลูกออน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชสตรีมีลูกออน ภิกษุณีสําคัญวาไมใชมีลูกออน ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๗๑] สตรีมีลูกออน สําคัญวาไมมีลูกออน ใหบวช ๑ มิใชสตรีมีลูกออน สําคัญวา   
ไมมีลูกออน ใหบวช ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                _______________________    



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 220 
                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๓๗๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายพากนับวชสิกขมานาผูยังมิไดศึกษา   
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป สิกขมานาพวกน้ันจึงเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูส่ิงท่ี   
ควรหรือไมควร.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลาย   
จึงไดบวชสิกขมานาผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณท้ัีงหลาย   
บวชสิกขมานาผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปจริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลายจึงไดบวช   
สิกขมานาผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปเลา การกระทําของพวกนางน่ันไมเปน   
ไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงกระทําธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษุท้ังหลาย   
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป แกสิกขมานา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงใหสิกขาสมมตินั้นอยางนี้.   
                วิธีใหสิกขาสมมติ   
        สิกขมานานั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษณุีท้ังหลาย แลว   
นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี กลาวอยางนี ้วาดังนี้   
        แมเจา ดฉัินช่ือนี้เปนสิกขมานาของแมเจาช่ือนี้ ขอสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ   
ตลอด ๒ ป ตอสงฆ.   
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง ... พึงขอแมคร้ังท่ีสาม   
        ภิกษณุีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้.    
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                กรรมวาจา   
        แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางนี้มีช่ือนี้เปนสิกขมานาของแมเจาช่ือนี้ ขอสิกขา   
สมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป ตอสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง   
ใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป แกสิกขมานามีช่ือนี้ นีเ่ปนญัตติ.   
        แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางนี้มีช่ือนี้เปนสิกขมานาของแมเจาช่ือนี้ ขอสิกขา   
สมมติในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปตอสงฆ สงฆใหสิกขาสมมติ ในธรรม ๖ ประการตลอด ๒   
ป แกสิกขมานาช่ือนี้ การใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแกสิกขมานาช่ือนี้   
ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.   
        สงฆใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป แกสิกขมานาช่ือนี้แลว ชอบ   
แกสงฆ เหตุนัน้จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
        พึงบอกสิกขมานาผูนั้นวา เธอจงวาอยางนี้.   
        ๑. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป ม่ัน ไมละเมิดตลอด ๒ ป   
        ๒. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการถือเอาพัสดุอันเจาของเขามิไดให ม่ัน ไมละเมิด   
ตลอด ๒ ป   
        ๓. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการประพฤติผิด มิใชกิจพรหมจรรย ม่ัน ไมละเมิด   
ตลอด ๒ ป   
        ๔. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการพูดเท็จ ม่ัน ไมละเมิดตลอด ๒ ป   
        ๕. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัย อันเปนฐานประมาท   
ม่ัน ไมละเมิดตลอด ๒ ป   
        ๖. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ม่ัน ไมละเมิดตลอด ๒ ป   
        คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณเีหลานั้นโดยอเนกปริยายดังนี้ แลวตรัสโทษ   
แหงความเปนคนเล้ียงยาก ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๑๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังสิกขมานาผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ   
ตลอดสองฝน ใหบวช เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๗๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา สองฝน คือ ๒ ป.   
        ท่ีช่ือวา ผูยังมิไดศึกษาสิกขา คือ สิกขาอันภิกษุณยีังมิไดให หรือใหแลวแตสิกขมานา   
ทําขาดเสีย.   
        บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.   
        ตั้งใจวาจกัใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ด ีบาตรก็ดี จวีรก็ดี สมมติสีมากด็ี   
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบกรรม   
วาจาครั้งสุด ภกิษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๓๗๔] กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๗๕] บวชสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                _______________________    
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                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๓๗๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายพากนับวชสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขา   
ในธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปแลว แตสงฆยังไมไดสมมติ. ภิกษุณีท้ังหลายกลาวอยางนี้วา มาน่ี   
สิกขมานา เธอจงรูส่ิงนี้ จงประเคนส่ิงนี้ จงนําส่ิงนี้มา เราตองการส่ิงนี้ จงทําส่ิงนี้ใหเปนกัปปยะ   
        นางเหลานั้นกลาวอยางนี้วา ขาแตแมเจา ดิฉันไมใชสิกขมานา พวกดิฉันเปนภกิษุณี.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลาย   
จึงไดบวชสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลว แตสงฆยังไมไดสมมติเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณท้ัีงหลาย   
บวชสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลวแตสงฆไมไดสมมติ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลายจึงไดบวช   
สิกขมานา ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลวแตสงฆยังไมไดสมมติเลา การ   
กระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงกระทํา   
ธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสงฆสมมติการอุปสมบทแก   
สิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงใหสมมติการอุปสมบทนั้น อยางนี:้   
                วิธีใหสมมติการอุปสมบท   
        สิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลวนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผา   
อุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษณุีท้ังหลายแลว นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี กลาวอยางนี้วา   
        แมเจา ดฉัินมีช่ือนี้ เปนสิกขมานาของแมเจาช่ือนี้ ไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ   
ครบ ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ.   
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม.   
        ภิกษณุีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:    
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                กรรมวาจา   
        แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขมานาช่ือนี้ผูนี้ของแมเจาช่ือนี้ ไดศึกษาสิกขาใน   
ธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆ   
ถึงท่ีแลว สงฆพึงสมมติการอุปสมบทแกสิกขมานาช่ือนี้ ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ   
ครบ ๒ ปแลว นี้เปนญัตติ.   
        แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขมานาช่ือนี้ผูนี้ของแมเจาช่ือนี้ ไดศึกษาสิกขาใน   
ธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ สงฆใหสมมติการอุปสมบท   
แกสิกขมานาช่ือนี้ ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลว.   
        การใหสมมติการอุปสมบทแกสิกขมานาช่ือนี้ ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ   
ครบ ๒ ปแลว ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจา   
ผูนั้นพึงพูด.   
        สมมติการอุปสมบทอันสงฆใหแลวแกสิกขมานาช่ือนี้ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประ   
การ ครบ ๒ ปแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้.   
        คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณเีหลานั้นโดยอเนกปริยายดั่งนี้ แลวตรัสโทษ   
แหงความเปนคนเล้ียงยาก ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๑๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังสิกขมานาผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด   
สองฝนแลว อันสงฆยังมิไดสมมติ ใหบวช เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๗๗] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ตลอดสองฝน คือ ตลอด ๒ ป.   
        ท่ีช่ือวา ผูศึกษาสิกขา ... แลว คือ มีสิกขาในธรรม ๖ ประการอันไดศึกษาแลว.    
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        ท่ีช่ือวา อันสงฆยังมิไดสมมติ คืออันสงฆยังไมไดใหสมมติการอุปสมบทดวยญัตติทุติย   
กรรม   
        บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.   
        ตั้งใจวาจกัใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ด ีบาตรก็ดี จวีรก็ดี สมมติสีมาก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
จบกรรมวาจาคร้ังสุด ภิกษณุีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๓๗๘] กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๗๙] บวชสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปท่ีสงฆสมมติแลว ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                _______________________    



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 226 
                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๓๘๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายพากนับวชเด็กหญิงชาวบานผูมีอายุยัง   
ไมครบ ๑๒ ป เด็กหญิงเหลานั้นเปนผูอดทนไมไดตอความหนาว ความรอน ความหวิ ความ   
กระหาย ไมอดทนตอสัมผัสแหงเหลือบ ยงุ ลม แดด และสัตวเสือกคลาน มักไมอดกล้ันตอ   
ถอยคําท่ีเขากลาวราย หยาบคาย มีปกติไมอดทนตอทุกขเวทนาท่ีเกิดในสรีระอยางแรงกลา หยาบชา   
เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาพอใจ อันอาจพราชีวิตเสีย.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลายจึง   
ไดบวชเด็กหญิงชาวบาน ผูมีอายุยังไมครบ ๑๒ ปเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณท้ัีงหลาย   
พากันบวชเด็กหญิงชาวบานผูมีอายุยังไมครบ ๑๒ ป จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลายจึงไดพากัน   
บวชเดก็หญิงชาวบานท่ีมีอายุยังไมครบ ๑๒ ปเลา เพราะเด็กหญิงมีอายยุังไมครบ ๑๒ ป เปนผู   
อดทนไมไดตอความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย ไมอดทนตอสัมผัสแหงเหลือบ   
ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน มักไมอดกล้ันตอถอยคําท่ีเขากลาวราย หยาบคาย มีปกติ   
ไมอดทนตอทุกขเวทนาท่ีเกดิในสรีระอยางแรงกลา หยาบชา เผ็ดรอน ไมนายนิดี ไมนาพอใจ   
อันอาจพราชีวติเสีย สวนเด็กหญิงท่ีมีอายุครบ ๑๒ ป เปนผูอดทนตอความหนาว ความรอน   
ความหวิ ความระหาย อดทนตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน มีปกติ   
อดกล้ันตอถอยคําท่ีเขากลาวราย หยาบคาย มักอดทนตอทุกขเวทนาทีเ่กิดในสรีระอยางแรงกลา   
หยาบชา เผ็ดรอน ไมนายนิด ีไมนาพอใจ อันอาจพราชีวิตเสีย การกระทําของพวกนางนั่น ไม   
เปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:    
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                พระบัญญัติ   
        ๑๒๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังเดก็หญิงชาวบานผูมีอายุหยอนสิบสองฝนใหบวช เปน   
ปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๘๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มีอายุหยอนสิบสองฝน คือ มีอายุไมครบ ๑๒ ป.   
        ท่ีช่ือวา เด็กหญิงชาวบาน ไดแก เดก็หญิงท่ีเขากลาวกันวาอาจมีสามีได.   
        บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.   
        ตั้งใจวาจกัใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ด ีบาตรก็ดี จวีรก็ดี สมมติสีมาก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
จบกรรมวาจาคร้ังสุด ภิกษณุีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                บทภาชนีย   
        [๓๘๒] เด็กหญิงมีอายหุยอน ๑๒ ป ภิกษณุีสําคัญวามีอายุหยอน ๑๒ ป ใหบวช ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        เด็กหญิงมีอายุหยอน ๑๒ ป ภกิษณุีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เด็กหญิงมีอายุหยอน ๑๒ ป ภกิษณุีสําคัญวาครบ ใหบวช ไมตองอาบัติ.   
        เด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ภิกษณุีสําคัญวามีอายุหยอน ๑๒ ป ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ภิกษณุีสําคัญวาครบ ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๘๓] บวชเดก็หญิงมีอายุหยอน ๑๒ ป สําคัญวามีอายุครบ ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.    
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                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๓๘๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายพากนับวชเด็กหญิงมีอายคุรบ ๑๒ ป   
ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป. เธอเหลานั้นเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูจัก   
ส่ิงท่ีควรหรือไมควร.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลาย   
จึงไดพากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีพากัน   
บวชเดก็หญิงอายุครบ ๑๒ ป ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
  
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดพากันบวช   
เด็กหญิงมีอายคุรบ ๑๒ ป ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปเลา การกระทําของ   
พวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงกระทําธรรมีกถา   
รับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตเพ่ือใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป แกเดก็   
หญิงผูมีอายุครบ ๑๒ ป.   
                วิธีใหสิกขาสมมติ   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงใหสิกขาสมมตินั้น อยางนี้:   
        อันเด็กหญิงผูมีอายุครบ ๑๒ ปนัน้ พงึเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบ   
เทาภิกษุณีท้ังหลายแลว นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี กลาวอยางนีว้า   
        แมเจา ดฉัินช่ือนี้ เปนเด็กหญิงของแมเจาช่ือนี้ มีอายุครบ ๑๒ ป ขอสิกขาสมมติใน   
ธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปตอสงฆ.   
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม.   
        ภิกษณุีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:    
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                กรรมวาจา   
        แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เดก็หญิงนี้ช่ือนี้ของแมเจาช่ือนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป   
ขอสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปตอสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว   
สงฆพึงใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป แกเด็กหญิงช่ือนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป   
นี่เปนญัตติ.   
        แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เดก็หญิงนี้ช่ือนี้ของแมเจาช่ือนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป   
ขอสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป ตอสงฆ สงฆใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประ   
การตลอด ๒ ป แกเดก็หญิงช่ือนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป การใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ   
ตลอด ๒ ป แกเด็กหญิงช่ือนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปน   
ผูนิ่ง ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.   
        สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป อันสงฆใหแลวแกเด็กหญิงช่ือนี้ ผูมีอายุ   
ครบ ๑๒ ป ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.   
        ภิกษณุีผูฉลาด ผูสามารถนั้น พึงกลาวกะเดก็หญิงผูมีอายุครบ ๑๒ ปนั้นวา เธอจงกลาว   
อยางนี้ แลวพงึกลาว วาดังนี:้   
        ๑. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป ม่ัน ไมละเมิดตลอด ๒ ป ...   
        ๖. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ม่ัน ไมละเมิดตลอด ๒ ป   
        คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณเีหลานั้นโดยอเนกปริยายดังนี้ แลวตรัสโทษ   
แหงความเปนคนเล้ียงยาก ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๒๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังเด็กหญิงมีอายุ ๑๒ ปบริบูรณผูยังมิไดศึกษาสิกขา   
ในธรรม ๖ ประการตลอดสองฝนใหบวช เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๘๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มีอายุ ๑๒ ปบริบูรณ คือ มีอายุครบ ๑๒ ฝนแลว.   
        ท่ีช่ือวา เด็กหญิง ไดแก เด็กหญิงท่ีเขากลาวกันวาอาจมีสามีได.   
        บทวา ตลอดสองฝน คือ ตลอด ๒ ป.   
        ท่ีช่ือวา ยงัมิไดศึกษาสิกขา คือ สงฆยังมิไดใหสิกขา หรือใหแลวแตเธอทําขาดเสีย.   
        บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.   
        ตั้งใจวา จักใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยกด็ี บาตรก็ดี จวีรก็ดี สมมติสีมาก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
จบกรรมวาจาคร้ังสุด ภิกษณุีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๓๘๖] กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๘๗] บวชเดก็หญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                _______________________    
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                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๓๘๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายพากนับวชเด็กหญิงมีอายคุรบ ๑๒ ป   
ผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลวแตสงฆยังไมไดสมมติ. ภิกษุณีท้ังหลายกลาว   
อยางนี้วา มาน่ี สิกขมานา เธอจงรูส่ิงนี้ จงประเคนส่ิงนี้ จงนําส่ิงนี้มา ฉันตองการส่ิงนี้   
เธอจงทําส่ิงนี้ใหเปนกัปปยะ.   
        เธอเหลานั้นกลาวอยางนี้วา แมเจา พวกดิฉันไมใชสิกขมานา พวกดิฉันเปนภกิษุณี.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลายจึง   
พากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว แตสงฆ   
ยังไมไดสมมติเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุณพีากัน   
บวชเดก็หญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว แตสงฆยังไมได   
สมมติ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลายจึงไดพากัน   
บวชเดก็หญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว แตสงฆยังมิได   
สมมติเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหสงฆสมมติการอุปสมบทแกเดก็หญิงอายุครบ ๑๒ ป ผูได   
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลวิธีการใหสมมติการอุปสมบทนั้นสงฆพึงใหอยางนี:้    
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                วิธีการใหสมมติการอุปสมบท   
        อันเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลวนั้น   
พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษณุีท้ังหลายแลว นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี   
กลาวอยางนี้วา   
        แมเจา ดฉัินช่ือนี้ เปนเด็กหญิงของแมเจาช่ือนี้ มีอายุครบ ๑๒ ป ไดศึกษาสิกขาใน   
ธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ.   
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม.   
        ภิกษณุี ผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:   
                กรรมวาจา   
        แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เดก็หญิงช่ือนี้ผูนี้ของแมเจาช่ือนี้มีอายุครบ ๑๒ ป ไดศึกษา   
สิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ ถาความพรอมพร่ัง   
ของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหสมมติการอุปสมบทแกเดก็หญิงช่ือนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป ผูไดศึกษา   
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว นี่เปนญัตติ.   
        แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เดก็หญิงช่ือนี้ผูนีข้องแมเจาช่ือน้ี มีอายุครบ   
๑๒ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ   
สงฆใหสมมติการอุปสมบทแกเดก็หญิงช่ือนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖   
ประการตลอด ๒ ปแลว การใหสมมติการอุปสมบทแกเด็กหญิงช่ือนี้ผูมีอายุครบ ๑๒ ป ผูได   
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   
ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.   
        สมมติการอุปสมบท อันสงฆใหแลวแกเดก็หญิงช่ือนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป ผูไดศึกษา   
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว   
ดวยอยางนี้.   
        คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณเีหลานั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษ   
แหงความเปนคนเล้ียงยาก ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:    
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                พระบัญญัติ   
        ๑๒๒.๗. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังเดก็หญิงมีอายุครบสิบสองป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม   
๖ ประการ ตลอดสองฝนแลว อันสงฆยังมิไดสมมติ ใหบวช เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๘๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มีอายุครบสิบสองป คือ มีอายุถึง ๑๒ ฝนแลว.   
        ท่ีช่ือวา เด็กหญิง ไดแก สตรีท่ีเขากลาววาอาจมีสามีได.   
        บทวา ตลอดสองฝน คือ ตลอด ๒ ป.   
        ท่ีช่ือวา ผูศึกษาสิกขา คือ มีสิกขาในธรรม ๖ ประการอันไดศึกษาแลว.   
        ท่ีช่ือวา ยงัมิไดสมมติ คือ สงฆยังไมไดใหสมมติการอุปสมบทดวยญัตติทุติยกรรม.   
        บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.   
        ตั้งใจวาจกัใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ด ีบาตรก็ดี จวีรก็ดี สมมติสีมาก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
จบกรรมวาจาคร้ังสุด ภิกษณุีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๓๙๐] กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๙๑] บวชเดก็หญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป   
แลว อันสงฆสมมติแลว ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                _______________________    
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                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๓๙๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทาบวชสหชีวินีแลว ไมอนเุคราะห   
เอง ไมใหผูอ่ืนอนุเคราะห ตลอด ๒ ป สหชีวินีเหลานั้นจึงเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูจักส่ิงท่ีควร   
หรือไมควร.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา   
บวชสหชีวนิีแลว จึงไมอนุเคราะหเอง ไมใหผูอ่ืนอนุเคราะหตลอด ๒ ปเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณถุีลลนันทา   
บวชสหชีวนิีแลว ไมอนุเคราะหเอง ไมใหผูอ่ืนอนุเคราะหตลอด ๒ ป จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาบวชสหชีวินแีลว   
จึงไดไมอนุเคราะหเอง ไมใหผูอ่ืนอนุเคราะห ตลอด ๒ ปเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๒๓.๘. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังสหชีวนิีใหบวชแลว ไมอนุเคราะห ไมยงัผูอ่ืนให   
อนุเคราะห ส้ินสองฝน เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๙๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา สหชีวินี ไดแก ภิกษณุีท่ีเรียกกันวาสัทธิวหิารินี.   
        บทวา ใหบวชแลว คือ ใหอุปสมบทแลว.   
        บทวา ส้ินสองฝน คือ ตลอด ๒ ป.   
        บทวา ไมอนุเคราะห คือ ไมอนุเคราะหเอง ดวยอุเทศ ปริปุจฉา โอวาท อนุศาสนี.   
        บทวา ไมใหผูอ่ืนอนุเคราะห คือ ไมบังคับภิกษณุีอ่ืน.   
        พอทอดธุระวา จกัไมอนุเคราะหเอง จักไมใหผูอ่ืนอนุเคราะห ๒ ป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๙๔] มีอันตราย ๑ แสวงหาแลวไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิ   
กัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                ________________________    
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                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๓๙๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายไมติดตามปวัตตินีผูใหบวชถึง ๒ ป.   
เธอจึงเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูจักส่ิงท่ีควรหรือไมควร.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลาย   
จึงไมติดตามปวัตตินีผูใหบวชตลอด ๒ ปเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณท้ัีงหลายไม   
ติดตามปวัตตินีผูใหบวชถึง ๒ ป จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลายจึงไดไมติด   
ตามปวัตตินีผูใหบวชถึง ๒ ปเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๒๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณใีด ไมติดตามปวัตตินีผูใหบวชส้ินสองฝน เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๙๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ผูใหบวช คือ ผูใหอุปสมบท.    
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        ท่ีช่ือวา ปวัตตินี ไดแก ภิกษณุีท่ีเขาเรียกกนัวาอุปชฌาย.   
        บทวา ส้ินสองฝน คือ ตลอด ๒ ป.   
        บทวา ไมติดตาม คือ ไมอุปฏฐาก.   
        พอทอดธุระวา จกัไมติดตามตลอด ๒ ป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๓๙๗] อุปชฌายเปนคนเขลา หรือ เปนคนไมละอาย ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                _______________________    
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                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๓๙๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทาบวชสหชีวินีไวแลว ไมพาหลีกไป   
เองดวย ไมใหผูอ่ืนพาหลีกไปดวย นายไดจับตัวไป.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา   
บวชสหชีวนิีไวแลว จึงไมพาหลีกไปเองดวย ไมใหผูอ่ืนพาหลีกไปดวยเลา นายไดจับตัวไป ถา   
ภิกษณุีนีพ้ึงไปดวย นายก็จะไมพึงจับตัวไปได ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณถุีลลนันทา   
บวชสหชีวนิีไวแลว ไมพาหลีกไปเอง ไมใหผูอ่ืนพาหลีกไป นายไดจับตัวไปแลว จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาบวชสหชีวนิี   
ไวแลว จึงไดไมพาหลีกไปเอง ไมใหผูอ่ืนพาหลีกไป นายจึงไดจับตัวไป การกระทําของนางน่ัน   
ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๒๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสหชีวนิีใหบวชแลว ไมพาหลีกไปเอง ไมใหพาหลีก   
ไป โดยท่ีสุดแมส้ินระยะทาง ๕-๖ โยชน เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๙๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา สหชีวินี ไดแก ภิกษณุีท่ีเขาเรียกกนัวาสัทธิวิหารินี.   
        บทวา ใหบวชแลว คือ ใหอุปสมบทแลว.   
        บทวา ไมพาหลีกไปเอง คือ ตนเองไมพาหลีกไป.   
        บทวา ไมใหพาหลีกไป คือ ไมส่ังผูอ่ืน.   
        พอทอดธุระวา จกัไมพาหลีกไปเอง จกัไมใหพาหลีกไป โดยท่ีสุดแมส้ินระยะทาง ๕-๖   
โยชน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๐๐] มีอันตราย ๑ แสวงหาแลวไมไดภิกษุณีผูสหาย ๑ มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                คัพภินวีรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๗ จบ.   
                __________________    
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                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๘   
                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๔๐๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายใหสามเณรีมีอายุหยอน ๒๐ ฝน   
อุปสมบท เธอเหลานั้นอดทนไมไดตอความหนาว ความรอน ความหวิ ความกระหาย ไมอดทนตอ   
สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน มักไมอดกล้ันตอถอยคําท่ีเขากลาวราย หยาบ   
คาย มีปกติไมอดทนตอทุกขเวทนาท่ีเกิดในสรีระอยางแรงกลา หยาบชา เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนา   
พอใจอันอาจพราชีวิตเสีย.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลายจึง   
ไดใหสามเณรีมีอายุหยอน ๒๐ ฝน อุปสมบทเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณใีหสามเณรี   
มีอายุหยอน ๒๐ ฝน อุปสมบท จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลายจึงไดให   
สามเณรี มีอายหุยอน ๒๐ ฝน อุปสมบทเลา เพราะสามเณรีมีอายุหยอน ๒๐ ฝน เปนผูอดทน   
ไมไดตอความหนาว ความรอน ความหวิ ความกระหาย ไมอดทนตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม   
แดด และสัตวเสือกคลาน มักไมอดกล้ันตอถอยคําท่ีเขากลาวราย หยาบคาย มีปกติไมอดทน   
ตอทุกขเวทนาที่เกิดในสรีระอยางแรงกลา หยาบชา เผ็ดรอน ไมนายนิด ีไมนาพอใจ อันอาจ   
พราชีวิตเสีย การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:    
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                พระบัญญัติ   
        ๑๒๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังสตรีผูเปนกุมารี มีอายุหยอน ๒๐ ปใหบวช เปน   
ปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๐๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มีอายุหยอน ๒๐ ป คือ มีอายุยังไมถึง ๒๐ ฝน.   
        ท่ีช่ือวา สตรีผูยังเปนกุมารี ไดแก สตรีท่ีเรียกกนัวาสามเณรี.   
        บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.   
        ตั้งใจวา จักใหอุปสมบท แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรกด็ี จีวรกด็ี สมมติ   
สีมาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษณุีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
                บทภาชนีย   
        [๔๐๓] สามเณรีมีอายหุยอน ๒๐ ป ภกิษุณีสําคัญวามีอายุหยอน ๒๐ ปใหบวช ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        สามเณรีมีอายุหยอน ๒๐ ป ภิกษุณสีงสัย ใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สามเณรีมีอายุหยอน ๒๐ ป ภิกษุณสํีาคัญวามีอายุครบแลว ใหบวชไมตองอาบัติ.   
        สามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษณุีสําคัญวา มีอายุหยอน ๒๐ ป ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษณุีสําคัญวามีอายุครบแลว ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๐๔] บวชกุมารีผูมีอายุหยอน ๒๐ ฝน สําคัญวามีอายุครบแลว ๑ บวชกุมารีผูมีอายุครบ   
๒๐ ฝนแลว สําคัญวามีอายุครบแลว ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.    
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                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๔๐๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายพากนับวชสามเณรีมีอายคุรบ ๒๐ ป   
ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป เธอเหลานั้นจึงเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรู   
ส่ิงท่ีควรหรือไมควร.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลาย   
จึงไดพากันบวชสามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป เลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณท้ัีงหลาย   
พากันบวชสามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลายจึงไดพากัน   
บวชสามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปเลา การกระ   
ทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทํา   
ธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป แกสามเณรี   
ผูยังเปนกุมารี มีอายุ ๑๘ ป.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสิกขาสมมตินั้น ภิกษุณพีึงใหอยางนี:้   
                วิธีใหสิกขาสมมติแกสามเณรีอายุ ๑๘ ป   
        อันสามเณรีผูมีอายุ ๑๘ ปนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุณี   
ท้ังหลายแลว นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี กลาวอยางนีว้า   
        แมเจา ดฉัินช่ือนี้ เปนสามเณรีของแมเจาช่ือนี้ มีอายุ ๑๘ ป ขอสิกขาสมมติใน   
ธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป ตอสงฆ.   
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม.   
        ภิกษณุีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:    
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                กรรมวาจา   
        แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สามเณรีนี้ช่ือนี้ของแมเจาช่ือนี้ มีอายุ ๑๘ ป ขอ   
สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป ตอสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว   
สงฆพึงใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป แกสามเณรีช่ือนี้ผูมีอายุ ๑๘ ป นี่เปนญัตติ.   
        แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สามเณรีนี้ช่ือนี้ของแมเจาช่ือนี้ มีอายุ ๑๘ ป ขอ   
สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป ตอสงฆ สงฆใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ   
ตลอด ๒ ปแกสามเณรีช่ือนี้ ผูมีอายุ ๑๘ ป การใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด   
๒ ป แกสามเณรีช่ือนี้ ผูมีอายุ ๑๘ ป ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก   
แมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.   
        สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป สงฆใหแลวแกสามเณรีช่ือนี้ ผูมีอายุ ๑๘ ป   
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
        ภกิษณุีผูฉลาด ผูสามารถนั้น พึงกลาวกะสามเณรีผูมีอายุ ๑๘ ปนัน้วา เธอจงกลาวอยางนี้   
แลวพึงกลาว วาดังนี:้   
        ๑. ขาพเจาสมาทานสิกขา คือเวนจากการทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป ม่ัน ไมลวงละเมิด   
ตลอด ๒ ป   
        ๒. ขาพเจาสมาทานสิกขา คือเวนจากถือเอาพัสดุอันเจาของมิไดให ม่ัน ไมลวงละเมิด   
ตลอด ๒ ป   
        ๓. ขาพเจาสมาทานสิกขา คือเวนจากประพฤติผิดมิใชกิจพรหมจรรย ม่ัน ไมลวงละ   
เมิดตลอด ๒ ป   
        ๔. ขาพเจาสมาทานสิกขา คือเวนจากพูดเท็จ ม่ัน ไมลวงละเมิดตลอด ๒ ป   
        ๕. ขาพเจาสมาทานสิกขา คือเวนจากน้ําเมาคือสุราเมรัย อันเปนฐานแหงความประมาท   
ม่ัน ไมลวงละเมิด ตลอด ๒ ป   
        ๖. ขาพเจาสมาทานสิกขา คือเวนจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ม่ัน ไมลวงละเมิด   
ตลอด ๒ ป.   
        คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณเีหลานั้น โดยอเนกปริยายดังนี้ แลวตรัส   
โทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ...    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๒๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังสตรีผูเปนกุมารี มีอายคุรบ ยี่สิบ ปแลว ผูยังมิได   
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอดสองฝน ใหบวช เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๐๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มีอายุครบยี่สิบปแลว คือ มีอายุถึง ๒๐ ฝนแลว.   
        ท่ีช่ือวา สตรีผูเปนกุมารี ไดแก สตรีท่ีเรียกกนัวาสามเณรี.   
        บทวา ตลอดสองฝน คือ ตลอด ๒ ป.   
        ท่ีช่ือวา ผูยังมิไดศึกษาสิกขา คือ สงฆยังไมไดใหสิกขา หรือใหแลวแตเธอทําขาดเสยี.   
        บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.   
        ตั้งใจวาจกัใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ด ีบาตรก็ดี จวีรก็ดี สมมติสีมาก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
จบกรรมวาจาคร้ังสุด ภิกษณุีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๔๐๗] กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๐๘] บวชสามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                ___________________________    
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                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๔๐๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายพากนับวชสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป   
ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว แตสงฆยังมิไดสมมติ.   
        ภิกษณุีท้ังหลายพากนักลาวอยางนีว้า มานี่ สิกขมานา เธอจงรูส่ิงนี้ จงประเคนส่ิงนี้   
จงนําส่ิงนี้มา ฉันตองการส่ิงนี้ ทานจงทําส่ิงนี้ใหเปนกัปปยะ.   
        เธอเหลานั้นกลาวอยางนี้วา แมเจา พวกดิฉันไมใชสิกขมานา พวกดิฉันเปนภกิษุณี.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลายจึง   
ไดบวชสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว แต   
สงฆยังมิไดสมมติเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุณพีากัน   
บวชสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว แตสงฆ   
ยังมิไดสมมติ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดบวชสามเณรี   
ผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว แตสงฆยังมิไดสมมติเลา   
การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ... คร้ันแลว ทรง   
ทําธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหสงฆสมมติการอุปสมบทแกสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผู   
ไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลวิธีการใหสมมติการอุปสมบทนั้น สงฆพึงใหอยางนี้:    
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                วิธีการใหสมมติอุปสมบท   
        อันสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลวนั้น   
พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงฆเฉวียงบา กราบเทาภิกษุณีท้ังหลายแลว นั่งกระโหยง ประคอง   
อัญชลี กลาวอยางนีว้า   
        แมเจา ดฉัินช่ือนี้ เปนสามเณรีของแมเจาช่ือนี้ มีอายคุรบ ๒๐ ป ไดศึกษาสิกขาใน   
ธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ.   
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม   
        ภิกษณุีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:   
                กรรมวาจา   
        แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สามเณรีช่ือนี้ผูนี้ของแมเจาช่ือนี้ มีอายุครบ ๒๐ ป ได   
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ ถาความ   
พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหสมมติการอุปสมบทแกสามเณรีช่ือนี้ ผูมีอายุครบ ๒๐   
ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว นี่เปนญัตติ.   
        แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สามเณรีช่ือนี้ผูนี้ของแมเจาช่ือนี้ มีอายุครบ ๒๐ ป ได   
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ สงฆสมมติ   
การอุปสมบทแกสามเณรีช่ือนี้ ผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ   
ตลอด ๒ ปแลว การใหสมมติการอุปสมบทแกสามเณรีช่ือนี้ ผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษา   
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไม   
ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนัน้พึงพูด.   
        สมมติการอุปสมบทอันสงฆใหแลวแกสามเณรีช่ือนี้ ผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษา   
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลวชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว   
ดวยอยางนี้.   
        คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณเีหลานั้น โดยอเนกปริยายดังนี้ แลวตรัส   
โทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:    
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                พระบัญญัติ   
        ๑๒๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังสตรีผูเปนกุมารี มีอายคุรบยี่สิบป ผูไดศึกษาสิกขา   
ในธรรม ๖ ประการ ตลอดสองฝนแลวอันสงฆยังมิไดสมมติ ใหบวช เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภงัค   
        [๔๑๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มีอายุครบยี่สิบป คือ มีอายุถึง ๒๐ ฝนแลว.   
        ท่ีช่ือวา สตรีผูเปนกุมารี ไดแก สตรีท่ีเรียกกนัวาสามเณรี.   
        บทวา ตลอดสองฝน คือ ตลอด ๒ ป.   
        ท่ีช่ือวา ผูไดศึกษาสิกขา คือ ผูมีสิกขาในธรรม ๖ ประการอันไดศึกษาแลว.   
        ท่ีช่ือวา ยงัมิไดสมมติ คือ สงฆยังมิไดใหสมมติการอุปสมบทดวยญัตติทุติยกรรม.   
        บทวา ใหบวช คือใหอุปสมบท.   
        ตั้งใจวาจกัใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ด ีบาตรก็ดี จวีรก็ดี สมมติสีมาก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
จบกรรมวาจาคร้ังสุด ภิกษณุีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๔๑๑] กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ติกะทุกกฏ   
        กรรมเปนธรรม ภกิษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                อนาปตติวาร   
        [๔๑๒] บวชสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒   
ปแลว อันสงฆสมมติแลว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                ___________________________    
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                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๔๑๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พวกภิกษุณีผูมีพรรษาหยอน ๑๒ พากันบวชกุลธิดา.   
ภิกษณุีผูอุปชฌายะเหลานั้น เปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูส่ิงท่ีควรหรือไมควร แมสัทธิวิหารินีท้ัง   
หลายก็เปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูส่ิงท่ีควรหรือไมควร.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลาย   
มีพรรษาหยอน ๑๒ จงึไดบวชกุลธิดาเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณท้ัีงหลาย   
มีพรรษาหยอน ๑๒ บวชกุลธิดา จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลาย มีพรรษา   
หยอน ๑๒ จึงไดบวชกุลธิดาเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๒๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณใีด มีพรรษาหยอนสิบสองยังกุลธิดาใหบวช เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๑๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มีพรรษาหยอนสิบสอง คือ มีพรรษายังไมถึง ๑๒    
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        บทวา ยังกุลธิดาใหบวช คือ ใหกุลธิดาอุปสมบท.   
        ตั้งใจวา จักใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยกด็ี บาตรก็ดี จวีรก็ดี สมมติสีมาก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
จบกรรมวาจาคร้ังสุด ภิกษณุีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๑๕] มีพรรษาครบ ๑๒ แลว ยังกุลธิดาใหบวช ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง   
อาบัติแล.   
                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                ___________________________    
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                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๔๑๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีมีพรรษาครบ ๑๒ แลว แตสงฆยังมิไดสมมติ   
ไดพากนับวชกุลธิดา ภิกษุณอุีปชฌายะเหลานั้น เปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูส่ิงท่ีควรหรือไมควร   
แมสัทธิวิหารินีก็เปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูส่ิงท่ีควรหรือไมควร.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภกิษุณี   
มีพรรษาครบ ๑๒ แลว แตสงฆยังมิไดสมมติ จึงไดพากนับวชกุลธิดาเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุณีมีพรรษา   
ครบ ๑๒ แลว แตสงฆยังมิไดสมมติ ไดพากันบวชกุลธิดา จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีมีพรรษาครบ ๑๒   
แลว แตสงฆยงัมิไดสมมติ จงึไดพากนับวชกุลธิดาเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อ   
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ... คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสงฆสมมติการอุปสมบทแกภกิษณุีผูมีพรรษาครบ ๑๒ แลว   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลวิธีการสมมติใหอุปสมบทนั้น สงฆพึงใหอยางนี้:   
        วิธีใหสมมติการใหอุปสมบทแกภกิษณุีผูมีพรรษาครบ ๑๒   
        อันภิกษณุีผูมีพรรษาครบ ๑๒ แลวนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบ   
เทาภิกษุณีผูแกพรรษากวาแลว นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี กลาวอยางนี้วา   
        แมเจา ดฉัินช่ือนี้ มีพรรษาครบ ๑๒ แลว ขอสมมติการใหอุปสมบทตอสงฆ.   
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม   
        ภิกษณุีนัน้อันสงฆพึงกาํหนดวา ภกิษณุีนี้เปนคนฉลาด มีความละอาย ถาเธอเปนคนเขลา   
และไมมีความละอาย ก็ไมควรให ถาเปนคนเขลา แตมีความละอาย ก็ไมควรให ถาเปนคน   
ฉลาด แตไมมีความละอาย กไ็มควรให ถาเปนคนฉลาดดวย มีความละอายดวย จึงควรให.    
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        คร้ันแลว สงฆพึงใหสมมติการใหอุปสมบทน้ันอยางนี้   
        ภิกษณุีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:   
                กรรมวาจา   
        แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษณุีช่ือนี้ผูนี้ มีพรรษาครบ ๑๒ แลว ขอสมมติ   
การใหอุปสมบทตอสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหสมมติการใหอุปสมบท   
แกภกิษณุีช่ือนี ้ผูมีพรรษาครบ ๑๒ แลว. นี่เปนญัตติ.   
        แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษณุีช่ือนี้ผูนี้ มีพรรษาครบ ๑๒ แลว ขอสมมติ   
การใหอุปสมบทตอสงฆ สงฆใหสมมติการใหอุปสมบทแกภกิษณุีช่ือนี้ ผูมีพรรษาครบ ๑๒   
แลว การใหสมมติการใหอุปสมบทแกภกิษุณีช่ือนี้ ผูมีพรรษาครบ ๑๒ แลว ชอบแกแมเจา   
ผูใด แมเจาผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.   
        การใหสมมติการใหอุปสมบท อันสงฆใหแลวแกภิกษณุีช่ือนี้ ผูมีพรรษาครบ ๑๒ แลว   
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.   
        คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณเีหลานั้น โดยอเนกปริยายดังนี้ แลวตรัสโทษ     
แหงความเปนคนเล้ียงยาก ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๓๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณใีด มีพรรษาครบสิบสองแลว อันสงฆยังมิไดสมมติ ยังกุลธิดา   
ใหบวช เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๑๗] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มีพรรษาครบสิบสองแลว คือ มีพรรษาถึง ๑๒ แลว.   
        ท่ีช่ือวา ยงัมิไดสมมติ คือ สงฆยังมิไดใหสมมติการใหอุปสมบทดวยญัตติทุติยกรรม.   
        บทวา ยังกุลธิดาใหบวช คือ ใหกุลธิดาอุปสมบท.    
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        ตั้งใจวาจกัใหบวช แสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี ตอง   
อาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั จบกรรม   
วาจาครั้งสุด ภกิษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๔๑๘] กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวากรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
  
        [๔๑๙] มีพรรษาครบ ๑๒ แลว อันสงฆสมมติแลวยงักุลธิดาใหบวช ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                ___________________________    
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                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                เร่ืองภิกษณุีจณัฑกาลี   
        [๔๒๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีจณัฑกาลีเขาไปหาภกิษุณีสงฆ ขอสมมติการ   
ใหอุปสมบท ภิกษณุีสงฆพจิารณาดภูิกษณุีจณัฑกาลีในขณะน้ันแลว กลาววา ดูกรแมเจา เธอยัง   
ไมสมควรใหกุลธิดาบวชกอน แลวมิไดใหสมมติการใหอุปสมบท ภกิษุณจีัณฑกาลีรับคําวา ดีแลว.   
        คร้ันสมัยตอมา ภิกษณุสีงฆสมมติการใหอุปสมบทแกภกิษณุีเหลาอ่ืน ภิกษุณจีณัฑกาลี   
จงึเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ดิฉันคนเดียวเปนคนเขลา ดิฉันคนเดยีวเปนคนไมมีความละอาย   
เพราะสงฆใหสมมติการใหอุปสมบทแกภกิษุณเีหลาอ่ืน ไมใหกะดิฉันคนเดียว.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาจณัฑกาลี   
อันภิกษุณีสงฆกลาวอยูวา ดูกรแมเจา เธอยังไมสมควรใหกุลธิดาบวชกอน ดังนี้ รับคําวา ดีแลว   
ภายหลังจึงไดถึงการบนวาเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษณุีท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณจีัณฑกาลี   
อันสงฆกลาวอยูวา ดกูรแมเจา เธอยังไมสมควรใหกุลธิดาบวชกอน ดงันี้ รับคําวา ดแีลว   
ภายหลังไดถึงการบนวา จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจณัฑกาลีอันภิกษุณี   
สงฆกลาวอยูวา ดูกรแมเจา เธอยังไมสมควรใหกุลธิดาบวชกอน ดังนี้ รับคําวา ดีแลว ภาย   
หลังจึงไดถึงการบนวาเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๓๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณใีด อันภิกษุณีสงฆกลาวอยูวา ดูกรแมเจา เธอยังไมสม   
ควรใหกุลธิดาบวชกอน ดังนี ้รับคําวา ดีแลว ภายหลังถึงธรรมคือบนวา เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีจณัฑกาลี จบ.    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๒๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        คําวา ดูกรแมเจา เธอยังไมสมควรใหกุลธิดาบวชกอน ความวา ดกูรแมเจา เธอยงัไม   
ควรกอน ท่ีจะเปนผูใหกุลธิดาอุปสมบท.   
        คําวา รับคําวา ดีแลว ความวา ถึงธรรมคือบนวาในภายหลัง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๒๒] บนวาภิกษณุีสงฆผูทํา เพราะฉันทาคติ เพราะโทสาคติ เพราะโมหาคติ เพราะ   
ภยาคติ โดยปกติ ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                ___________________________    
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                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๔๒๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น สิกขมานารูปหนึ่งเขาไปหาภิกษณุีถุลลนันทา   
ขออุปสมบท. ภิกษณุีถุลลนันทากลาวกะสิกขมานารูปนัน้วา ดกูรแมเจา ถาเธอจักใหจีวรแกเรา เม่ือ   
ไดเชนนี ้เราจงึจะใหเธออุปสมบท แลวไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบท จึง   
สิกขมานารูปนั้นไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษณุท้ัีงหลาย.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา   
จึงไดกลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักใหจีวรแกเรา เม่ือไดเชนนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท   
แลวไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบทเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณถุีลลนันทา   
ไดกลาวกะสิกขมานาวา ดกูรแมเจา ถาเธอจกัใหจีวรแกเรา เม่ือไดเชนนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท   
แลวไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบท จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึไดกลาว   
กะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักใหจีวรแกเรา เม่ือไดเชนนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท แลว   
ไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบทเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อ   
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๓๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณใีด กลาวกะสิกขมานาวา ดกูรแมเจา ถาเธอจักใหจีวรแก   
เรา เม่ือไดเชนนี้ เราจึงจะใหอุปสมบท ดังนี้แลว นางไมมีอันตราย ในภายหลัง ไมให   
อุปสมบท ไมทําการขวนขวายเพ่ือใหอุปสมบท เปนปาจติตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๒๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา สิกขมานา ไดแกสตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว.   
        คําวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักใหจวีรแกเรา เม่ือไดเชนนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท   
ความวา เม่ือเราไดจวีรแลว เราจึงจะใหเธออุปสมบท.   
        คําวา นางไมมีอันตราย ในภายหลัง คือ ในเม่ืออันตรายไมมี.   
        บทวา ไมใหอุปสมบท คือ ไมบวชใหดวยตนเอง.   
        บทวา ไมทําการขวนขวายเพ่ือใหอุปสมบท คือ ไมมอบหมายภิกษณุีรูปอ่ืนจัดการแทน.   
        พอทอดธุระวา จกัไมใหอุปสมบท จักไมขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท ดังนี้ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๒๕] ในเม่ืออันตรายมี ๑ แสวงหาแลวไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตขัุดของ ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                ___________________________    
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                กุมารีภูตวรรค  สิกขาบทท่ี ๘   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๔๒๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น สิกขมานารูปหนึ่งเขาไปหาภิกษณุีถุลลนันทา   
ขออุปสมบท ภิกษณุีถุลลนันทากลาวกะสิกขมานารูปนัน้วา ดกูรแมเจา ถาเธอจักติดตามเราตลอด   
๒ ป เม่ือไดดังนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท แลวไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนาง   
อุปสมบท จึงสิกขมานารูปนั้นไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษณุท้ัีงหลาย.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา   
จึงไดกลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักติดตามเราตลอด ๒ ป เม่ือไดดังนี้ เราจึงจะให   
เธออุปสมบท แลวไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบทเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณถุีลลนันทา   
ไดกลาวกะสิกขมานาวา ดกูรแมเจา ถาเธอจกัติดตามเราตลอด ๒ ป เม่ือไดดังนี้ เราจึงจะใหเธอ   
อุปสมบท แลวไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบท จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึไดกลาว   
กะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักติดตามเราตลอด ๒ ป เม่ือไดดังนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท   
แลวไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบทเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๓๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณใีด กลาวกะสิกขมานาวา ดกูรแมเจา ถาเธอจกัติดตามเรา   
ตลอด ๒ ป เม่ือไดเชนนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท ดังนี้แลว นางไมมีอันตราย ในภายหลัง   
ไมใหอุปสมบท ไมทําการขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๒๗] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา สิกขมานา ไดแก สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว.   
        คําวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักติดตามเราตลอด ๒ ป ความวา เธอจกัอุปฏฐากตลอด ๒ ป.   
        คําวา เม่ือไดเชนนี ้เราจงึจะใหเธออุปสมบท ความวา เม่ือเธอทําไดเชนนี้ เราจึงจะ   
ใหเธออุปสมบท.   
        คําวา นางไมมีอันตรายในภายหลัง คือ ในเม่ืออันตรายไมมี.   
        บทวา ไมใหอุปสมบท คือ ไมบวชใหดวยตนเอง.   
        บทวา ไมทําการขวนขวายเพ่ือใหอุปสมบท คือ ไมมอบหมายภิกษณุีรูปอ่ืนใหจัดการ   
แทน   
        พอทอดธุระวา จกัไมใหอุปสมบท จักไมขวนขวายเพื่อใหอุปสมบทดังนี้ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๒๘] ในเม่ือมีอันตราย ๑ แสวงหาแลวไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                ___________________________    
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                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๔๒๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทาบวชสิกขมานาช่ือจัณฑกาลี   
ผูเกี่ยวของดวยบุรุษ ผูคลุกคลีกับเด็กหนุม ผูดุราย ผูยังชายใหระทมโศก.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา   
จึงไดบวชสิกขมานาช่ือจัณฑกาลี ผูเกี่ยวของดวยบุรุษ ผูคลุกคลีกับเด็กหนุม ผูดุราย ผูยังชายให   
ระทมโศกเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณถุีลลนันทา   
บวชสิกขมานาช่ือจัณฑกาลี ผูเกี่ยวของกับบุรุษ ผูคลุกคลีกับเด็กหนุม ผูดุราย ผูยังชายใหระทมโศก   
จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึไดบวช   
สิกขมานาช่ือจณัฑกาลี ผูเกีย่วของดวยบุรุษ ผูคลุกคลีกับเด็กหนุม ผูดุราย ผูยังชายใหระทมโศก   
เลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๓๔. ๙. อน่ึง ภิกษุณใีด ยังสิกขมานาผูเกี่ยวของดวยบุรุษผูคลุกคลีกับเด็กหนุม   
ผูดุราย ผูยังชายใหระทมโศก ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๓๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา บุรุษ ไดแก ชายผูมีอายุถึง ๒๐ ป.   
        ท่ีช่ือวา เด็กหนุม ไดแก ชายผูมีอายุยังไมถึง ๒๐ ป.   
        ท่ีช่ือวา ผูเกี่ยวของหรือคลุกคลี คือ สังสรรคกันดวยความเกีย่วของกันทางกายและวาจา   
อันไมสมควร.   
        ท่ีช่ือวา ผูดุราย ไดแก ท่ีเรียกกันวา ผูมักโกรธ.   
        ท่ีช่ือวา ผูยังชายใหระทมโศก คือ ผูกอทุกข นําความโศกมาใหแกชายอ่ืน.   
        ท่ีช่ือวา สิกขมานา ไดแก สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว.   
        บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.   
        ตั้งใจวา จักใหอุปสมบท แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดีจีวรกด็ี สมมติสีมา   
ก็ดี ตองอาบัตทุิกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
จบกรรมวาจาคร้ังสุด ภิกษณุีผูอุปชฌายตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๓๑] ไมรู ใหอุปสมบท ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                ________________________    
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                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๔๓๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทาบวชสิกขมานาผูอันมารดาบิดาบาง   
อันสามีบาง ยงัมิไดอนุญาต มารดาบิดาบาง สามีบาง จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน   
แมเจาถุลลนันทาจึงไดบวชสิกขมานาท่ีพวกเรายังมิไดอนุญาตเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินมารดาบิดาบาง สามีบาง เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา   
ท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดบวชสิกขมานา   
ผูอันมารดาบิดาบาง อันสามีบาง ยังมิไดอนุญาตเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
บวชสิกขมานาผูอันมารดาบิดาบาง สามีบาง ยังมิไดอนุญาตจริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึไดบวช   
สิกขมานาผูอันมารดาบิดาบาง อันสามีบาง ยังมิไดอนุญาตเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๓๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาผูอันมารดาบิดาหรือสามียังมิไดอนุญาต   
ใหบวช เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๓๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มารดาบิดา ไดแก ท่ีเรียกกันวาผูใหกําเนิด.   
        ท่ีช่ือวา สามี ไดแกบุรุษผูหวงแหน.   
        บทวา ยังมิไดอนุญาต คือ ยังมิไดบอกลามารดาบิดาหรือสามี   
        ท่ีช่ือวา สิกขมานา ไดแก สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว.   
        บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.   
        ตั้งใจวา จักใหอุปสมบท แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรกด็ี สมมติสีมา   
ก็ดี ตองอาบัตทุิกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   
จบกรรมวาจาคร้ังสุด ภิกษณุีผูอุปชฌายตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๓๔] ไมรู ใหอุปสมบท ๑ ขออนุญาตแลวจึงใหบวช ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม   
ตองอาบัติแล.   
                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                ____________________________    
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                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๑   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๔๓๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีถุลลนันทานิมนตพระเถระท้ังหลายมาประชุมกนั   
ดวยกลาววา ดฉัินจักบวชสิกขมานา คร้ันเห็นอาหารของเค้ียวของฉันมากมาย จึงสงพระเถระท้ัง   
หลายกลับดวยกลาววาดิฉันจกัยังไมบวชสิกขมานากอน แลวนิมนตพระเทวทัต พระโกกาลิกะ พระ   
กฏโมรกติสสกะ และพระสมุทททัตตะ ผูโอรสของพระนางขัณฑเทวี มาประชุมกันบวชสิกขมานา.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา   
จึงไดบวชสิกขมานาดวยใหฉันทะคางเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณถุีลลนันทา   
บวชสิกขมานาดวยใหฉันทะคาง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีถุลลนันทาจงึไดบวช   
สิกขมานาดวยใหฉันทะคางเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๓๖. ๑๑. อนึ่ง ภิกษุณใีดยังสิกขมานาใหบวชดวยใหฉันทะคางเปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๓๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        บทวา ดวยใหฉันทะคาง คือ เม่ือท่ีประชุมเลิกไปแลว.   
        ท่ีช่ือวา สิกขมานา ไดแก สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว.   
        บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.   
        ตั้งใจวา จักใหอุปสมบท แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรกด็ี จีวรกด็ี สมมติ   
สีมาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา สองคร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษณุีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๓๗] ใหอุปสมบทในเม่ือท่ีประชุมยงัไมเลิก ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกมัมิกา ๑ ไมตอง   
อาบัติแล.   
                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๑ จบ.   
                ____________________________    
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                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๒   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๔๓๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลาย บวชสิกขมานาทุกป ท่ีสํานักอาศัย   
ไมเพียงพอ คนท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลายจึงไดบวชสิกขมา   
นาทุกปเลา ท่ีสํานักอาศัยจึงไมเพียงพอกัน.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายจึงไดบวชสิกขมานาทุกปเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีบวช   
สิกขมานาทุกป จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดบวชสิกข   
มานาทุกปเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๓๗. ๑๒. อนึ่ง ภกิษณุีใด ยังสิกขมานาใหบวชทุกๆ ฝน เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๓๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ทุกๆ ฝน คือ ทุกๆ ป.   
        บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.    
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        ตั้งใจวา จักใหอุปสมบท แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรกด็ี จีวรกด็ี   
สมมติสีมาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง   
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบกรรมวาจาคร้ังสุด ภิกษณุีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและ   
อาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๔๐] ใหอุปสมบท เวนระยะหนึ่งป ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๒ จบ.   
                ____________________________    
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                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๓   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๔๔๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายบวชสิกขมานาสองรูปตอ ๑ ป ท่ี   
สํานักอาศัยกไ็มพอดังเดิม คนท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา เหมือนอยางนัน้วา ไฉน   
ภิกษณุีท้ังหลายจึงไดบวชสิกขมานาสองรูปตอ ๑ ปเลา ท่ีอาศัยจึงไมพอดงัเดิม.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมัก   
นอย ...  ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุท้ัีงหลายจึงไดบวชสิกขมานาสองรูปตอ   
๑ ป เลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุณีบวช   
สิกขมานาสองรูปตอ ๑ ป จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีท้ังหลายจึงไดบวช   
สิกขมานาสองรูปตอ ๑ ปเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๓๘. ๑๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ฝนหน่ึงยังสิกขมานา ๒ รูปใหบวช เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๔๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวาท่ีช่ือวา ภกิษณุี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 271 
        บทวา ฝนหนึ่ง คือ ปหนึ่ง.   
        บทวา ยังสิกขมานา ๒ รูปใหบวช คือ ยังสิกขมานา ๒ รูป ใหอุปสมบท.   
        ตั้งใจวา จักยังสิกขมานา ๒ รูป ใหอุปสมบท แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยกด็ี   
บาตรก็ดี จวีรก็ดี สมมติสีมาก็ดี ตองอาบัตทุิกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา   
๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั จบกรรมวาจาคร้ังสุด ภิกษณุีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย   
คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๔๓] เวนระยะปหนึง่ บวชสิกขมานารูปเดียว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                กุมารีภูตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๓ จบ.   
                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๘ จบ.   
                ____________________    
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                ปาจิตตีย วรรคท่ี ๙   
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๔๔๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษณุฉัีพพัคคีย กั้นรมและสวมรองเทา คน   
ท้ังหลายพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณท้ัีงหลายจึงไดใชรมและรองเทาเหมือน   
พวกสตรีคฤหสัถผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลาย ไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจงึไดใชรมและรองเทาเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณฉัีพพัคคีย   
ใชรมและรองเทา จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีฉัพพัคคีย จงึได   
ใชรมและรองเทาเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๓๙. ๑. อนึ่ง ภิกษุณใีด ใชรมและรองเทา เปนปาจิตตีย.   
        ก็แลสิกขาบทนี้ยอมเปนอันพระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติแลวแกภกิษุณีท้ังหลาย ดวย   
ประการฉะนี้.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.    
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                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ   
        [๔๔๕] ตอจากสมัยนัน้แล ภกิษณุีรูปหนึ่งอาพาธ นางเวนรมและรองเทาแลวไมสบาย   
ภิกษณุีท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                ทรงอนุญาตรมและรองเทา   
        พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตรมและรองเทาแกภกิษณุี   
ผูอาพาธ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระอนุบัญญัติ   
        ๑๓๙. ๑. ก. อนึ่ง ภกิษณุีใด มิใชผูอาพาธ ใชรมและรองเทา เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๔๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มิใชผูอาพาธ คือ ผูท่ีเวนรมและรองเทาแลวไมสบาย.   
        ท่ีช่ือวา ผูอาพาธ คือ ผูท่ีเวนรมและรองเทาแลวไมสบาย.   
        ท่ีช่ือวา รม มี ๓ ชนิด คือ รมผาขาว ๑ รมลําแพน ๑ รมใบไม ๑ ท่ีเขาเย็บเปน   
วงกลม.   
        บทวา ใช คือ ใชแมคร้ังเดียว ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๔๔๗] ภิกษณุีมิใชผูอาพาธ สําคัญวามิใชผูอาพาธ ใชรมและรองเทา ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีมิใชผูอาพาธ มีความสงสัย ใชรมและรองเทา ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีมิใชผูอาพาธ สําคัญวาอาพาธ ใชรมและรองเทา ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                จตุกกะทุกกฏ   
        ภิกษณุีใชรม ไมใชรองเทา ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        ภิกษณุีใชรองเทา ไมใชรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีผูอาพาธ สําคัญวามิไดอาพาธ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีผูอาพาธ มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีผูอาพาธ สําคัญวาอาพาธ ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๔๘] อาพาธ ๑ ใชรมอยูในอาราม ในอุปจารแหงอาราม ๑ มีเหตุจําเปน ๑ วิกล   
จริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                ____________________________    
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                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๔๔๙] โดยสมัยนัน้แล พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม   
ของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวตัถี. คร้ังนั้น ภกิษุณีฉัพพัคคียไปโดยยาน. คนท้ังหลาย   
พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายจึงไดไปโดยยาน เหมือนสตรีคฤหัสถ   
ผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมัก   
นอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนเหลาภกิษุณีฉัพพัคคียจงึไดไปโดยยานเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุณี   
ฉัพพัคคียไปโดยยาน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีเหลาฉัพพัคคีย   
จึงไดไปโดยยานเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๔๐. ๒. อนึ่ง ภิกษุณใีด ไปโดยยาน เปนปาจิตตีย.   
        ก็แลสิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษุณีท้ังหลาย ดวย   
ประการฉะนี้.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ   
        [๔๕๐] ตอจากสมัยนัน้แล ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ ไมสามารถจะเดินไปดวยเทาได   
ภิกษณุีท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...    
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                ทรงอนุญาตยาน   
        พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตยานแกภิกษุณีผูอาพาธ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระอนุบัญญัติ   
        ๑๔๐. ๒. ก. อนึ่ง ภกิษณุีใด มิใชผูอาพาธ ไปโดยยาน เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๕๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มิใชผูอาพาธ คือ ผูสามารถเดินไปไดดวยเทา.   
        ท่ีช่ือวา ผูอาพาธ คือ ผูไมสามารถเดินไปไดดวยเทา.   
        ท่ีช่ือวา ยาน ไดแก วอ รถ เกวียน คานหาม แคร เกาอ้ี.   
        บทวา ไป คือ ไปแมคร้ังเดียว ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๔๕๒] ภิกษณุีมิใชผูอาพาธ สําคัญวามิไดอาพาธ ไปโดยยาน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีมิใชผูอาพาธ มีความสงสัย ไปโดยยาน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีมิใชผูอาพาธ สําคัญวาอาพาธ ไปโดยยาน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ทุกะทุกกฏ   
        ภิกษณุีผูอาพาธ สําคัญวามิไดอาพาธ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีผูอาพาธ มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีผูอาพาธ สําคัญวาอาพาธ ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๕๓] อาพาธ ๑ มีเหตุจําเปน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกมัมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.    
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                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                เร่ืองภิกษณุีรูปหนึง่   
        [๔๕๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษณุีรูปหนึ่ง เปนกุลุปกาของสตรีคนหน่ึง ซ่ึงสตรี   
นั้นไดกลาวขอรองภิกษณุีรูปนั้นวา ขาแตแมเจา ขอทานไดโปรดนําเครื่องประดับเอวนี้ไปใหแก   
หญิงช่ือโนน จึงภิกษุณนีั้นคิดเห็นวา ถาเราจะนําไปดวยบาตร เสียงดังจกัมีแกเรา แลวไดสวมไป   
เม่ือดายขาด เคร่ืองประดับเอวตกเร่ียรายลงบนถนน. คนท้ังหลายพากนัเพงโทษ  ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉนภิกษณุีท้ังหลายจึงไดใชเคร่ืองประดับเอวเหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณจีึงไดใชเคร่ืองประดับเอวเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณใีชเคร่ือง   
ประดับเอว จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจึงไดใชเคร่ืองประ   
ดับเอวเลา การกระทําของนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๔๑. ๓. อนึ่ง ภิกษุณใีด ใชเคร่ืองประดับเอว เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีรูปหนึง่ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๕๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา เคร่ืองประดับเอว ไดแก เคร่ืองประดับเอวชนิดใดชนิดหนึ่ง   
        บทวา ใช คือ ใชแมคร้ังเดียว ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๕๖] ใชดายรัดเอวเพราะเหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                ____________________________    
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                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๔๕๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษณุฉัีพพัคคียใชเคร่ืองประดับสําหรับสตรี.   
คนท้ังหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายจึงไดใชเคร่ืองประดับสําหรับ   
สตรี เหมือนพวกสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณเีหลาฉัพพัคคียจึงไดใชเคร่ืองประดับสําหรับสตรี   
เลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย   
ใชเคร่ืองประดับสําหรับสตรี จริงหรือ?   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีฉัพพัคคีย จึง   
ไดใชเคร่ืองประดับสําหรับสตรีเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๔๒. ๔. อนึ่ง ภิกษุณใีด ใชเคร่ืองประดับสําหรับสตรี เปนปาจิตตีย   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๕๘] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา เคร่ืองประดับสําหรับสตรี ไดแก เคร่ืองประดับศีรษะ เคร่ืองประดับศอ เคร่ือง   
ประดับมือ เคร่ืองประดับเทา เคร่ืองประดับสะเอว.   
        บทวา ใช คือ ใชแมคร้ังเดียว ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๕๙] เหตุอาพาธ ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                ____________________________    
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                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๔๖๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีเหลาฉัพพัคคียสนานกายดวยน้ําเคร่ืองประท่ิน   
มีกล่ินหอม. คนท้ังหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีท้ังหลาย จงึไดสนาน   
กายดวยน้ําเคร่ืองประท่ินมีกล่ินหอม เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษณุีฉัพพัคคียจึงไดสนานกายดวยน้าํเคร่ืองประ   
ท่ินที่มีกล่ินหอมเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย   
อาบน้ําดวยเคร่ืองประท่ินมีกล่ินหอม จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีฉัพพัคคียจึงได   
อาบน้ําดวยเคร่ืองประท่ินมีกล่ินหอมเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๔๓. ๕. อนึ่ง ภิกษุณใีด อาบน้ําดวยเคร่ืองประท่ินมีกล่ินหอม เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๖๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา มีกล่ินหอม ไดแก กล่ินหอมชนิดใดชนิดหนึง่.   
        ท่ีช่ือวา เคร่ืองประท่ิน ไดแก เคร่ืองหอมชนิดใดชนดิหนึ่ง.   
        บทวา อาบนํ้า คือ ทําใหสะอาด เปนทุกกฏในประโยค อาบเสร็จตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๖๒] เหตุอาพาธ ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                ____________________________    
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                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๔๖๓]  โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พวกภิกษุณีฉัพพัคคียสนานกายดวยน้ํากํายานที่อบ   
คนท้ังหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายจึงไดอาบน้ํากาํยานท่ีอบ   
เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีฉัพพัคคียจึงไดอาบน้ํากํายานท่ีอบเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย   
อาบน้ํากํายานท่ีอบ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีฉัพพัคคียจึงได   
อาบน้ํากํายานท่ีอบเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๔๔. ๖. อนึ่ง ภิกษุณใีด อาบน้ําดวยกํายานที่อบ เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๖๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา อบ ไดแก วัตถุท่ีอบดวยของหอมชนิดใดชนิดหนึ่ง.    
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        ท่ีช่ือวา กาํยาน ไดแก วตัถุท่ีเรียกวา แปงงา.   
        บทวา อาบนํ้า คือ ทําใหสะอาด เปนทุกกฏในประโยค อาบเสร็จตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๖๕] เหตุอาพาธ ๑ อาบนํ้ากํายานธรรมดา ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                ____________________________    



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 285 
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๔๖๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษณุท้ัีงหลายใชภิกษุณีใหนวดบาง ใหฟนบาง.   
คนท้ังหลายเท่ียวไปในวิหารพบเห็นแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณี   
ท้ังหลายจึงไดใชภิกษุณใีหนวดบาง ใหฟนบาง เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายจึงไดใชภิกษณุีใหนวดบาง ใหฟนบาง ...   
                 ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีใช   
ภิกษณุีใหนวดบาง ใหฟนบาง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดใชภิกษณุี   
ใหนวดบาง ใหฟนบางเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงั   
ไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๔๕. ๗. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังภกิษณุีใหนวดก็ดี ใหฟนก็ดี เปนปาจติตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๖๗] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        บทวา ยังภิกษณุี ไดแก ภิกษณุีรูปอ่ืน.   
        บทวา ใหนวด คือ ใหบีบ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา ใหฟน คือ ใหขยาํ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๖๘] อาพาธ ๑ มีเหตจุําเปน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                ____________________________    



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 287 
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๔๖๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายใชสิกขมานาใหนวดบาง ใหฟนบาง   
คนท้ังหลายเท่ียวไปในวิหารพบเห็นแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลาย   
จึงไดใชสิกขมานาใหนวดบาง ใหฟนบาง เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายจึงไดใชสิกขมานาใหนวดบาง ใหฟน   
บางเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีใช   
สิกขมานาใหนวดบาง ใหฟนบาง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดใชสิกขมานา   
ใหนวดบาง ใหฟนบางเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงั   
ไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๔๖. ๘. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังสิกขมานาใหนวดกด็ี ใหฟนก็ดี เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๗๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา สิกขมานา ไดแก สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว.   
        บทวา ใหนวด คือ ใหบีบ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา ใหฟน คือ ใหขยาํ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๗๑] เหตุอาพาธ ๑ มีเหตุจําเปน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                ____________________________    
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                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก-   
คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายใชสามเณรีใหนวดบาง ใหฟนบาง. คน   
ท้ังหลายเท่ียวไปในวิหารพบเห็นแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีท้ังหลาย   
จึงไดใชสามเณรีใหนวดบาง ใหฟนบาง เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
  
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายจึงไดใชสามเณรีใหนวดบาง ใหฟนบาง   
เลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุณีใชสาม   
เณรีใหนวดบาง ใหฟนบาง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดใชสามเณรี   
ใหนวดบาง ใหฟนบางเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๔๗. ๙. อนึ่ง ภิกษุณใีด ยังสามเณรีใหนวดกด็ี ใหฟนก็ดี เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา สามเณรี ไดแกสตรีผูสมาทานสิกขาบท ๑๐.   
        บทวา ใหนวด คือ ใหบีบ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา ใหฟน คือ ใหขยาํ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        เหตุอาพาธ ๑ มีเหตุจําเปน ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                ____________________________    
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                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก-   
คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีท้ังหลายใชสตรีคฤหัสถใหนวดบาง ใหฟนบาง.   
คนท้ังหลายเท่ียวไปในวิหารพบเห็นแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลาย   
จึงไดใชสตรีคฤหัสถใหนวดบาง ใหฟนบาง เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายจึงไดใชสตรีคฤหัสถใหนวดบาง ใหฟน   
บางเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุณใีชสตรี   
คฤหัสถใหนวดบาง ใหฟนบาง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดใชสตรี   
คฤหัสถใหนวดบาง ใหฟนบางเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๔๘. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสตรีคฤหัสถใหนวดก็ดี ใหฟนกด็ี เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา สตรีคฤหัสถ ไดแกสตรีท่ีเรียกวาผูครองเรือน.   
        บทวา ใหนวด คือ ใหบีบ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา ใหฟน คือ ใหขยาํ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        เหตุอาพาธ ๑ มีเหตุจําเปน ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                _____________________________    
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                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๑   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๔๗๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษณุท้ัีงหลายไมขอโอกาส นั่งบนอาสนะเบ้ือง   
หนาภกิษุ. ภิกษุท้ังหลายพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีท้ังหลายจึงไดไมขอ   
โอกาส นั่งบนอาสนะเบ้ืองหนาภิกษุเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณท้ัีงหลายไม   
ขอโอกาส นั่งบนอาสนะเบ้ืองหนาภกิษุ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดไมขอโอกาส   
นั่งบนอาสนะเบื้องหนาภกิษุเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๔๙. ๑๑. อนึ่ง ภิกษุณใีด ไมขอโอกาส นั่งบนอาสนะเบ้ืองหนาภกิษุ เปน   
ปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๗๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        คําวา เบ้ืองหนาภกิษุ คือ ตรงหนาอุปสัมบันภิกษุ.    
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        บทวา ไมขอโอกาส คือ ไมบอกกลาวกอน.   
        คําวา นั่งบนอาสนะ คือ โดยท่ีสุด แมนั่งบนพ้ืนดิน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๔๗๔] ยงัไมไดขอโอกาส ภิกษณุีสําคัญวา ยังไมไดขอโอกาส นั่งบนอาสนะ ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        ยังไมไดขอโอกาส ภิกษุณีมีความสงสัย นั่งบนอาสนะ ตองอาบัตปิาจิตตีย.     
        ยังไมไดขอโอกาส ภิกษุณีสําคัญวาขอโอกาสแลว นั่งบนอาสนะ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ทุกะทุกกฏ   
        ขอโอกาสแลว ภิกษุณสํีาคัญวา ยังไมไดขอโอกาส ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ขอโอกาสแลว ภิกษุณมีีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ขอโอกาสแลว ภิกษุณสํีาคัญวา ขอโอกาสแลว ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๗๕] ขอโอกาส นั่งบนอาสนะ ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุจําเปน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกมัมิกา ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๑ จบ.   
                _____________________________    
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                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๒   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป   
        [๔๗๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษณุท้ัีงหลายถามปญหากะภิกษุผูท่ีตนยังไมได   
ขอโอกาส ภิกษุท้ังหลายพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีท้ังหลายจึงไดถามปญหา   
กะภิกษุผูท่ีตนยังมิไดขอโอกาสเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุณีถามปญหา   
กะภิกษุผูท่ีตนยังไมไดขอโอกาส จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีจึงไดถามปญหา   
กะภิกษุท่ีตนยงัมิไดขอโอกาสเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๕๐. ๑๒. อนึ่ง ภกิษณุีใด ถามปญหากะภิกษุผูท่ีตนยังมิไดขอโอกาส เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุหีลายรูป จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๗๗] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ผูท่ีตนยังมิไดขอโอกาส คือ ตนยังมิไดบอกกลาว.   
        บทวา ภกิษุ ไดแก อุปสัมบันภิกษุ.    
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        คําวา ถามปญหา คือ ยงัภิกษใุหทําโอกาสในพระสูตรแลวถามพระวินยั หรือพระ   
อภิธรรม ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ยังภกิษุใหทําโอกาสในพระวินัย แลวถามพระสูตร หรือพระอภิธรรม ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ยังภกิษุใหทําโอกาสในพระอภิธรรม แลวถามพระสูตร หรือพระวนิัย ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาจิตตีย   
        [๔๗๘] ยงัมิไดขอโอกาส ภิกษณุีสําคัญวา ยังมิไดขอโอกาส ถามปญหา ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ยังมิไดขอโอกาส ภิกษณุีมีความสงสัย ถามปญหา ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ยังมิไดขอโอกาส ภิกษณุีสําคัญวาขอโอกาสแลว ถามปญหา ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ทุกะทุกกฏ   
        ขอโอกาสแลว ภิกษุณสํีาคัญวา ยังมิไดขอโอกาส ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ขอโอกาสแลว ภิกษุณมีีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ขอโอกาสแลว ภิกษุณสํีาคัญวาขอโอกาสแลว ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๗๙] ยงัภิกษใุหทําโอกาสแลวถาม ๑ ยังภกิษใุหทําโอกาสไมเจาะจงแลวถามปญหาใน   
ปฎกใดปฎกหนึ่ง ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๒ จบ.   
                _____________________________    
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                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๓   
                เร่ืองภิกษณุีรูปหนึง่   
        [๔๘๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีรูปหนึง่ไมมีผารัดถัน เขาไปเพื่อบิณฑะในหมู   
บาน ลมบาหมูพัดเวกิผาสังฆาฏิข้ึนท่ีถนนนัน้. คนท้ังหลายไดสงเสียงวาถันและทองของแมเจาสวย   
ภิกษณุีรูปนัน้ถูกคนท้ังหลายเยาะเยยไดเปนผูเกอเขิน คร้ันนางไปถึงสํานักแลว ไดเลาเร่ืองนั้นให   
ภิกษณุีท้ังหลายฟง.   
        บรรดาภกิษุณีท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษณุีจงึไมมี   
ผารัดถัน เขาบานเลา.   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณไีมมีผารัดถัน   
เขาบาน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษณุีจึงไมมีผารัดถันเขา   
บานเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๑๕๑. ๑๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมมีผารัดถัน เขาบาน เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองภิกษณุรูีปหนึง่ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๘๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ไมมีผารัดถัน คือ ปราศจากผารัดนม.    
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        ท่ีช่ือวา ผารัดถัน ไดแก ผาท่ีใชปกปดอวัยวะเบ้ืองตํ่าต้ังแตรากขวัญลงมา เบ้ืองบน   
ตั้งแตนาภีข้ึนไป.   
        คําวา เขาบาน คือ บานท่ีมีเคร่ืองลอม เดินเลยเคร่ืองลอม ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๘๒] มีจีวรถูกชิงไป ๑ มีจีวรหาย ๑ อาพาธ ๑ หลงลืมไป ๑ ไมรูตัว ๑ วกิลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๓ จบ.   
                ปาจิตติยวรรค ท่ี ๙ จบ .   
                บทสรุป   
        [๔๘๓] แมเจาท้ังหลาย ธรรมคือปาจิตตีย ๑๖๖ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล   
ขาพเจาขอถามแมเจาท้ังหลาย ในธรรมคือปาจิตตีย ๑๖๖ สิกขาบทนั้นวา ทานท้ังหลายเปนผูบริ   
สุทธ์ิแลวหรือ ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ขาพเจาขอถาม   
แมคร้ังท่ีสามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ แมเจาท้ังหลายบริสุทธ์ิแลวในธรรมคือปาจิตตีย   
ท้ัง ๑๖๖ สิกขาบทเหลานี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้.   
                ปาจิตติยกณัฑ จบ.   
                ______________    
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                ปาฏิเทสนียกณัฑ   
        แมเจาท้ังหลาย อนึ่ง ธรรม คือปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบทเหลานี้แลมาสูอุเทศ.   
                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๑   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๔๘๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียขอเนยใสเขามาฉัน. คนท้ังหลาย   
พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุณีท้ังหลายจึงไดขอเนยใสเขามาฉันเลา อาหารท่ี   
พรอมมูล ใครจะไมพอใจ อาหารท่ีอรอย ใครจะไมชอบ.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษณุีฉัพพัคคียจึงไดขอเนยใสเขามาฉันเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุณีฉัพพัคคีย   
ขอเนยใสเขามาฉัน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีฉัพพัคคียจึงได   
ขอเนยใสเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๒๒๒. ๑. อนึ่ง ภิกษุณใีด ขอเนยใสมาฉัน ภิกษุณนีั้นพึงแสดงคืนวา แมเจา   
ดิฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษณุีท้ังหลาย ดวยประการฉะน้ี.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.    
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                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ   
        [๔๘๕] ตอจากสมัยนัน้แล ภกิษณุีท้ังหลายอาพาธ. พวกภิกษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษณุี   
ผูอาพาธทั้งหลายวา แมเจายังพอทนอยูหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?   
        ภิกษณุีอาพาธท้ังหลายตอบวา แมเจา เม่ือกอนพวกดฉัินขอเนยใสเขามาฉันได ดวยเหตุ   
ท่ีฉันเนยใสน้ัน พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี้ พวกดิฉันรังเกยีจอยูวา พระผูมีพระภาคทรง   
หามเสียแลว จงึไมกลาขอ เพราะเหตุท่ีไมไดฉันเนยใสน้ัน ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.   
        ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                ทรงอนุญาตเนยใส   
        พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภกิษุณีผูอาพาธขอเนยใส   
เขามาฉันได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระอนุบัญญัติ   
        ๒๒๒. ๑. ก. อนึ่ง ภกิษณุีใด ไมเปนไข ขอเนยใสมาฉัน ภิกษุณนีั้นพึงแสดง   
คืนวา แมเจา ดฉัินตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนสัปปายะ ควรแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๘๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ไมเปนไข คือเวนเนยใสก็มีความผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา เปนไข คือ เวนเนยใสแลวไมมีความผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา เนยใส ไดแก เนยใสที่เกิดจากโคก็ดี ท่ีเกดิจากแพะก็ดี ท่ีเกิดจากกระบือก็ดี   
หรือเนยใสแหงสัตวท่ีมีมังสะเปนกัปปยะ.   
        ภิกษณุีไมเปนไข ขอมาเพ่ือประโยชนตน เปนทุกกฏในประโยค ไดมารับประเคนไว   
ดวยหมายใจวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.    
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                บทภาชนีย   
                ติกะปาฏิเทสนียะ   
        [๔๘๗] ภิกษณุีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอเนยใสมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        ภิกษณุีไมเปนไข มีความสงสัย ขอเนยใสมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        ภิกษณุีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอเนยใสมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
                ทุกะทุกกฏ   
        ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๘๘] อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจงึฉัน ๑ ฉันเนยใสท่ีเหลือของภิกษณุี   
ผูอาพาธ ๑ ฉันเนยใสของญาติ ๑ ฉันเนยใสของคนปวารณา ๑ ขอเพ่ือประโยชนผูอ่ืน ๑ จายมา   
ดวยทรัพยของตน ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                __________________________    
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                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๒   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๔๘๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียขอนํ้ามันเขามาฉัน. คนท้ังหลายพากนั   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภกิษณุท้ัีงหลายจึงไดขอน้ํามันเขามาฉันเลา อาหารท่ีพรอมมูล   
ใครจะไมพอใจ อาหารที่อรอยใครจะไมชอบ.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจงึไดขอน้ํามันเขามาฉันเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณฉัีพพัคคีย   
ขอน้ํามันเขามาฉัน จริงหรือ?.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน พวกภิกษณุีฉัพพัคคียจึงไดขอ   
น้ํามันเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๒๒๓. ๒. อนึ่ง ภกิษณุีใด ขอน้ํามันมาฉัน ภิกษุณนีั้นพึงแสดงคืนวา แมเจา   
ดิฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษณุีท้ังหลายดวยประการฉะน้ี   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ   
        [๔๙๐] ตอจากสมัยนัน้แล ภิกษุณีท้ังหลายอาพาธ. เหลาภิกษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษณุี   
ผูอาพาธทั้งหลายวา แมเจายังพออดทนอยูหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?.    



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 303 
        ภิกษณุีผูอาพาธทั้งหลายตอบวา แมเจา เม่ือกอนพวกดิฉันขอน้ํามันเขามาฉันได ดวยเหตุ   
ท่ีฉันน้ํามันไดนั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี้ พวกดิฉันรังเกยีจอยูวา พระผูมีพระภาค   
ทรงหามเสียแลว จึงไมกลาขอ เพราะเหตุท่ีไมไดฉันน้ํามันนั้น ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.   
        ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                ทรงอนุญาตน้ํามัน   
        พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภกิษุณีผูอาพาธขอนํ้ามัน   
เขามาฉันได.   
  
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระอนุบัญญัติ   
        ๒๒๓. ๒. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมเปนไข ขอน้ํามันมาฉัน ภิกษุณนีัน้พึงแสดงคืนวา   
แมเจา ดิฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๙๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ไมเปนไข คือ เวนน้ํามันก็มีความผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา เปนไข คือ เวนน้ํามันแลวไมมีความผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา น้าํมัน ไดแก น้ํามันท่ีสกัดจากงา น้ํามันท่ีสกดัจากเมล็ดพันธุผักกาด น้ํามันท่ี   
สกัดจากมะซาง น้ํามันท่ีสกัดจากเมล็ดละหุง น้ํามันท่ีสกัดจากเปลวสัตว.   
        ภิกษณุีไมเปนไข ขอมาเพ่ือประโยชนตนเปนทุกกฏในประโยค ไดมารับประเคนไวดวย   
ตั้งใจวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาฏิเทสนียะ   
        [๔๙๒] ภกิษุณไีมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอน้ํามันมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        ภิกษณุีไมเปนไข มีความสงสัย ขอน้ํามันมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.    



พระวนิัยปฎก เลม ๓ ภิกขุณี วิภังค - หนาท่ี 304 
        ภิกษณุีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอน้ํามันมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
                ทุกะทุกกฏ   
        ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๙๓] อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจงึฉัน ๑ ฉันน้ํามันท่ีเหลือของภิกษณุี   
ผูอาพาธ ๑ ฉันน้ํามันของญาติ ๑ ฉันน้ํามันของคนปวารณา ๑ ขอเพ่ือประโยชนผูอ่ืน ๑ จายมา   
ดวยทรัพยของตน ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                __________________________    
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                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๓   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        โดยสมัยนั้นพระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   
เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียขอนํ้าผ้ึงเขามาฉัน. คนท้ังหลายพากนัเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุณีท้ังหลายจึงไดขอน้ําผ้ึงเขามาฉันเลา อาหารท่ีพรอมมูล ใครจะไม   
พอใจ อาหารที่อรอยใครจะไมชอบ.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจงึไดขอน้ําผ้ึงเขามาฉันเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุณฉัีพพัคคีย   
ขอน้ําผ้ึงเขามาฉัน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน พวกภิกษณุีฉัพพัคคียจึงได   
ขอน้ําผ้ึงเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๒๒๔. ๓. อนึ่ง ภิกษุณใีดขอน้ําผ้ึงเขามาฉัน ภิกษุณนีั้นพึงแสดงคืนวา แมเจา   
ดิฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษณุีท้ังหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ   
        ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีท้ังหลายอาพาธ. เหลาภกิษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษุณีผูอาพาธ   
ท้ังหลายวา แมเจายังพออดทนอยูหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?    
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        ภิกษณุีผูอาพาธทั้งหลายตอบวา แมเจา เจาขา เม่ือกอนพวกดิฉันขอน้ําผ้ึงเขามาฉันได   
ดวยเหตุท่ีฉันน้ําผ้ึงนั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี ้พวกดิฉันรังเกียจอยูวา พระผูมี   
พระภาคทรงหามเสียแลว จึงไมกลาขอ เพราะเหตุท่ีไมไดฉันน้ําผ้ึงนั้น ความผาสุกจึงไมมีแกพวก   
ดิฉัน.   
        ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                ทรงอนุญาตน้ําผ้ึง   
        พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภกิษุณีผูอาพาธ ขอน้ําผ้ึง   
มาฉันได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระอนุบัญญัติ   
        ๒๒๔. ๓. ก. อนึ่ง ภกิษณุีใด ไมเปนไข ขอน้ําผ้ึงมาฉัน ภิกษุณนีั้นพึงแสดงคืนวา แม   
เจาดิฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนสัปปายะ ควรแสดงคืน ดฉัินแสดงคืนธรรมนั้น.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ไมเปนไข คือ เวนน้ําผ้ึงก็มีความผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา เปนไข คือ เวนน้ําผ้ึงแลวไมมีความผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา น้าํผ้ึง ไดแกน้ําหวานที่สําเร็จจากแมลงผ้ึง.   
        ภิกษณุีไมเปนไข ขอมาเพ่ือประโยชนตน เปนทุกกฏในประโยค ไดมารับประเคนไวดวย   
ตั้งใจวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาฏิเทสนียะ   
        ภิกษณุีไมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอน้ําผ้ึงมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.    
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        ภิกษณุีไมเปนไข มีความสงสัย ขอน้ําผ้ึงมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        ภิกษณุีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอน้ําผ้ึงมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
                ทุกะทุกกฏ   
        ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑ ฉันน้ําผ้ึงท่ีเหลือของภิกษณุีผูอาพาธ ๑   
ฉันน้ําผ้ึงของญาติ ๑ ฉันน้ําผ้ึงของคนปวารณา ๑ ขอเพ่ือประโยชนผูอ่ืน ๑ จายมาดวยทรัพยของ   
ตน ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                __________________________    
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                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๔   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก-   
คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียขอน้ําออยเขามาฉัน. คนท้ังหลายพากนั   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภกิษณุท้ัีงหลายจึงไดขอน้ําออยเขามาฉันเลา อาหารท่ีพรอมมูล   
ใครจะไมพอใจ อาหารที่อรอยใครจะไมชอบ.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจงึไดขอน้ําออยเขามาฉันเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณฉัีพพัคคีย   
ขอน้ําออยเขามาฉัน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน พวกภิกษณุีฉัพพัคคียจึงได   
ขอน้ําออยเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๒๒๕. ๔. อนึ่ง ภิกษุณใีด ขอน้ําออยมาฉัน ภิกษุณนีัน้พึงแสดงคืนวา แมเจา   
ดิฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษณุีท้ังหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ   
        ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีท้ังหลายอาพาธ. เหลาภกิษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษุณี   
ผูอาพาธทั้งหลายวา แมเจายังพออดทนอยูหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?    
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        ภิกษณุีผูอาพาธทั้งหลายตอบวา แมเจา เจาขา เม่ือกอนพวกดิฉันขอน้ําออยเขามาฉันได   
ดวยเหตุท่ีฉันน้ําออยนั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี้พวกดิฉันรังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาค   
ทรงหามเสียแลว จึงไมกลาขอ เพราะเหตุท่ีไมไดฉันน้ําออยนั้น ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.   
        ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงอนุญาตน้ําออย   
        พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภกิษุณีผูอาพาธขอนํ้าออย   
เขามาฉันได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระอนุบัญญัติ   
        ๒๒๕. ๔. ก. อนึ่ง ภกิษณุีใด ไมเปนไข ขอน้ําออยมาฉันภิกษุณนีัน้พึงแสดงคืนวา   
แมเจา ดิฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี ท่ี   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ไมเปนไข คือ เวนน้ําออยก็มีความผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา เปนไข คือ เวนน้ําออยแลวไมมีความผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา น้าํออย ไดแก น้าํหวานท่ีเกิดจากออย.   
        ภิกษณุีไมเปนไข ขอเขามาเพื่อประโยชนตน เปนทุกกฏในประโยค ไดมา รับประเคนไว   
ดวยต้ังใจวา จกัฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาฏิเทสนียะ   
        ภิกษณุีไมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอน้ําออยมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.    
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        ภิกษณุีไมเปนไข มีความสงสัย ขอน้ําออยมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        ภิกษณุีไมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอน้ําออยมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
                ทุกะทุกกฏ   
        ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑ ฉันน้ําออยท่ีเหลือของภิกษณุีผูอาพาธ ๑   
ฉันน้ําออยของญาติ ๑ ฉันน้าํออยของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชนผูอ่ืน ๑ จายมาดวยทรพัย   
ของตน ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกมัมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                __________________________    
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                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๕   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก-   
คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียขอปลาเขามาฉัน. คนท้ังหลายพากันเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุณีท้ังหลายจึงไดขอปลาเขามาฉันเลา อาหารท่ีพรอมมูล ใครจะไม   
พอใจ อาหารที่อรอย ใครจะไมชอบ.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมัก   
นอย ...  ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภกิษณุฉัีพพัคคียจึงไดขอปลาเขามาฉันเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษท้ัุงหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณฉัีพพัคคีย   
ขอปลาเขามาฉัน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน พวกภิกษณุีฉัพพัคคียจึงได   
ขอปลาเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แลภกิษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี ้วาดังนี:้   
                พระบัญญัติ   
๒๒๖. ๕. อนึง่ ภิกษณุีใด ขอปลามาฉัน ภิกษุณนีั้นพึงแสดงคืนวา แมเจา ดิฉัน   
ตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษณุีท้ังหลายดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ   
ตอจากสมัยนัน้แล ภกิษณุีท้ังหลายอาพาธ. เหลาภิกษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษณุีอาพาธ   
ท้ังหลายวา แมเจายังพออดทนอยูหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?    
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ภิกษณุีอาพาธตอบวา แมเจา เม่ือกอนพวกดิฉันขอปลาเขามาฉัน ดวยเหตุท่ีฉันปลานั้น   
พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี้ พวกดฉัินรังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรงหามเสียแลว จึง   
ไมกลาขอ เพราะเหตุท่ีไมไดฉันปลานั้น ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.   
ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงอนุญาตปลา   
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหภกิษณุผูีอาพาธขอปลาเขามา   
ฉันได.   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แลภกิษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี ้วาดังนี:้   
                พระอนุบัญญัติ   
๒๒๖. ๕. ก. อนึ่ง ภิกษุณใีด ไมเปนไข ขอปลามาฉัน ภิกษุณีนัน้พึงแสดงคืนวา   
แมเจา ดิฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
บทวา อน่ึง  ...  ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด  ...   
บทวา ภกิษณุี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
ท่ีช่ือวา ไมเปนไข คือ เวนปลาก็มีความผาสุก.   
ท่ีช่ือวา เปนไข คือ เวนปลาแลวไมมีความผาสุก.   
ท่ีช่ือวา ปลา ไดแก สัตวท่ีเขาเรียกวาเกดิในน้ํา.   
ภิกษณุีไมเปนไข ขอเขามาเพ่ือประโยชนตน เปนทุกกฏในประโยค ไดมารับประเคนไว   
ดวยต้ังใจวา จกัฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาฏิเทสนียะ   
ภิกษณุีไมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอปลามาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.    
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ภิกษณุีไมเปนไข มีความสงสัย ขอปลามาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
ภิกษณุีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอปลามาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
                ทุกะทุกกฏ   
ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.   
ภิกษณุีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจงึฉัน ๑ ฉันปลาท่ีเหลือของภกิษุณีผูอาพาธ ๑   
ฉันปลาของญาติ ๑ ฉันปลาของคนปวารณา ๑ ขอเพ่ือประโยชนผูอ่ืน ๑ จายมาดวยทรพัยของตน ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                _______________________    
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                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๖   
                เร่ืองภิกษุฉัพพัคคีย   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก-   
คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียขอเน้ือเขามาฉัน. คนท้ังหลายพากันเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอเน้ือเขาฉันเลา อาหารท่ีพรอมมูล ใครจะไม   
พอใจ อาหารที่อรอย ใครจะไมชอบ.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจงึไดขอเน้ือเขามาฉันเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณฉัีพพัคคีย   
ขอเน้ือเขามาฉัน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกภิกษณุีฉัพพัคคียจึงได   
ขอเน้ือเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๒๒๗. ๖. อนึ่ง ภิกษุณใีด ขอเน้ือมาฉัน ภิกษุณนีั้นพงึแสดงคืนวา แมเจา ดิฉัน   
ตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนสัปปยะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษณุีท้ังหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ   
        ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีท้ังหลายอาพาธ. เหลาภกิษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษุณีอาพาธ   
ท้ังหลายวา แมเจายังพออดทนอยูหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?    
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        ภิกษณุีอาพาธตอบวา แมเจา เม่ือกอนพวกดิฉันขอเนื้อเขามาฉันได ดวยเหตุท่ีฉันเนื้อได   
นั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี้ พวกดิฉันรังเกยีจอยูวา พระผูมีพระภาคทรงหามเสียแลว   
จึงไมกลาขอ เพราะเหตุท่ีไมไดฉันเนื้อนั้น ความผาสุกจงึไมมีแกพวกดฉัิน.   
        ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงอนุญาตเนื้อ   
        พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภกิษุณีผูอาพาธขอเนื้อ   
เขามาฉันได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระอนุบัญญัติ   
        ๒๒๗. ๖. ก. อนึ่ง ภกิษณุีใด ไมเปนไข ขอเน้ือมาฉัน ภิกษุณนีั้นพงึแสดงคืนวา   
แมเจา ดิฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ไมเปนไข คือ เวนเนื้อก็มีความผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา เปนไข คือ เวนเนื้อแลวไมมีความผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา เนื้อ ไดแก เนื้อสัตวท่ีมีมังสะเปนกัปปยะ.   
        ภิกษณุีไมเปนไข ขอเขามาเพื่อประโยชนตน เปนทุกกฏในประโยค ไดมา รับประเคนไว   
ดวยต้ังใจวา จกัฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาฏิเทสนียะ   
        ภิกษณุีไมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอเน้ือมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        ภิกษณุีไมเปนไข มีความสงสัย ขอเน้ือมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        ภิกษณุีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอเนื้อมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.    
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                ทุกะทุกกฎ   
        ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑ ฉันเนื้อท่ีเหลือของภิกษณุีผูอาพาธ ๑   
ฉันเนื้อของญาติ ๑ ฉันเนื้อของคนปวารณา ๑ ขอเพ่ือประโยชนผูอ่ืน ๑ จายมาดวยทรพัยของตน ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                __________________________    
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                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๗   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณ   
ฑิกคหบดี เขตพระนครสาวตัถี. คร้ังนั้น ภกิษุณีฉัพพัคคียขอนมสดเขามาฉัน คนท้ังหลายพากนั   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภกิษณุฉัีพพัคคียจึงไดขอนมสดเขามาฉันเลา อาหารท่ีพรอมมูล   
ใครจะไมพอใจ อาหารที่อรอยใครจะไมชอบ.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจงึไดขอนมสดเขามาฉันเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุณฉัีพพัคคีย   
ขอนมสดเขามาฉัน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน พวกภิกษณุีฉัพพัคคียจึงได   
ขอนมสดเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๒๒๘. ๗. อนึ่ง ภิกษุณี ขอนมสดมาฉัน ภิกษุณนีั้นพงึแสดงคืนวา แมเจา ดิฉัน   
ตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษณุีท้ังหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.    
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                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ   
        ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีท้ังหลายอาพาธ. เหลาภกิษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษุณีผูอาพาธ   
ท้ังหลายวา แมเจายังพออดทนอยูหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?   
        ภิกษณุีอาพาธตอบวา แมเจา เจาขา เม่ือกอนพวกดิฉันขอนมสดเขามาฉันได ดวยเหตุท่ีได   
ฉันนมสดนั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี้ พวกดฉัินรังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรง   
หามเสียแลว จงึไมกลาขอ เพราะเหตุท่ีไมไดฉันนมสดนัน้ ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.   
        ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                ทรงอนุญาตนมสด   
        พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภกิษุณีผูอาพาธขอนมสด   
เขามาฉันได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระอนุบัญญัติ   
        ๒๒๘. ๗. ก. อนึ่ง ภกิษณุีใด ไมเปนไข ขอนมสดมาฉัน ภิกษุณนีั้นพึงแสดงคืนวา   
แมเจา ดิฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณี ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภกิษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ไมเปนไข คือ เวนนมสด ก็มีความผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา เปนไข คือ เวนจากนมสดแลวไมมีความผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา นมสด ไดแก น้าํนมโค น้ํานมแพะ น้ํานมกระบือ หรือน้ํานมสัตวท่ีมีมังสะ   
เปนกัปปยะ.   
        ภิกษณุีไมเปนไข ขอเขามาเพื่อประโยชนตน เปนทุกกฏในประโยค ไดมารับประเคนไว   
ดวยต้ังใจวา จกัฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.    
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                บทภาชนีย   
                ติกะปาฏิเทสนียะ   
        ภิกษณุีไมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอนมสดมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        ภิกษณุีไมเปนไข มีความสงสัย ขอนมสดมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        ภิกษณุีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอนมสดมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
                ทุกะทุกกฏ   
        ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑ ฉันนมสดท่ีเหลือของภิกษุณผูีอาพาธ   
๑ ฉันนมสดของญาติ ๑ ฉันนมสดของคนปวารณา ๑ ขอเพ่ือประโยชนผูอ่ืน ๑ จายมาดวยทรพัย   
ของตน ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกมัมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                __________________________    
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                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๘   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี   
เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษณุีฉัพพัคคียขอนมสมเขามาฉัน. คนท้ังหลายพากนัเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุณีท้ังหลายจึงไดขอนมสมเขามาฉันเลา อาหารท่ีพรอมมูล ใครจะ   
ไมพอใจ อาหารท่ีอรอยใครจะไมชอบ.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจงึไดขอนมสมเขามาฉันเลา ...   
                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุณี   
ฉัพพัคคียขอนมสมเขามาฉัน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน พวกภิกษณุีฉัพพัคคียจึงไดขอ   
นมสมเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลาย จงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้   
                พระบัญญัติ   
        ๒๒๙. ๘. อนึ่ง ภิกษุณใีด ขอนมสมมาฉัน ภิกษุณนีั้นพึงแสดงคืนวา แมเจา   
ดิฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษณุีท้ังหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ   
        ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีท้ังหลายอาพาธ. เหลาภกิษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษุณีผูอาพาธ   
ท้ังหลายวา แมเจายังพออดทนอยูหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?.    
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        ภิกษณุีผูอาพาธตอบวา แมเจา เม่ือกอนพวกดิฉันขอนมสมเขามาฉันไดดวยเหตุท่ีฉันนม   
สมไดนั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี้ พวกดิฉันรังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรงหาม   
เสียแลวจึงไมกลาขอ เพราะเหตุท่ีไมไดฉันนมสมนั้น ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.   
        ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                ทรงอนุญาตนมสม   
        พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภกิษุณีผูอาพาธขอนมสม   
เขามาฉันได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลาย จงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้   
                พระอนุบัญญัติ   
        ๒๒๙. ๘. ก. อนึ่ง ภกิษณุีใด ไมเปนไข ขอนมสมมาฉัน ภิกษุณนีั้นพึงแสดง   
คืนวา แมเจา ดฉัินตองธรรมท่ีนาติ  ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดฉัินแสดงคืนธรรมนั้น.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        บทวา อนึ่ง ... ใด ความวาผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุณ ีความวา ท่ีช่ือวา ภกิษณุ ีเพราะอรรถวาเปนผูขอ ...  นี้ช่ือวา ภิกษณุี   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ไมเปนไข คือ เวนนมสมก็มีความผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา เปนไข คือ เวนนมสมแลวไมมีความผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา นมสม ไดแก นมสมของสัตวมีโคเปนตน เหลานั้นแล.   
        ภิกษณุีไมเปนไข ขอเขามาเพื่อประโยชนตน เปนทุกกฏในประโยค ไดมารับประเคนไว   
ดวยต้ังใจวา จกัฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.   
                บทภาชนีย   
                ติกะปาฏิเทสนียะ   
        ภิกษณุีไมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        ภิกษณุีไมเปนไข มีความสงสัย ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        ภิกษณุีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.    
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                ทุกะทุกกฏ   
        ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.   
                อนาปตติวาร   
        อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑ ฉันนมสมท่ีเหลือของภิกษุณผูีอาพาธ ๑   
ฉันนมสมของญาติ ๑ ฉันนมสมของคนปวารณา ๑ ขอเพ่ือประโยชนผูอ่ืน ๑ จายมาดวยทรัพย   
ของตน ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกมัมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                __________________________   
                บทสรุป   
        [๔๙๔] แมเจาท้ังหลาย ธรรมคือปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล   
ขาพเจาขอถามแมเจาท้ังหลาย ในธรรม คือ ปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบทน้ันวา ทานท้ังหลายเปนผู   
บริสุทธ์ิแลวหรือ ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ขาพเจา   
ขอถามแมคร้ังท่ีสามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ทานท้ังหลายบริสุทธ์ิแลวในธรรมคือ   
ปาฏิเทสนียะท้ัง ๘ สิกขาบทเหลานี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
                ปาฏิเทสนียกณัฑ จบ.   
                ________________    
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                เสขิยกณัฑ   
        แมเจาท้ังหลาย อนึ่ง ธรรมคือเสขิยะเหลานี้แล มาสูอุเทศ   
                เสขิยะ สิกขาบทท่ี ๑   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๔๙๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น เหลาภิกษุณีฉัพพัคคียนุงผาเล้ือยหนาบาง เล้ือยหลัง   
บาง. ชาวบานท้ังหลายพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษณุีท้ังหลายจึงไดนุงผาเล้ือย   
หนาบาง เล้ือยหลังบาง ดุจดงัสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินชาวบานพวกนัน้เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจงึไดนุงผาเล้ือยหนาบาง   
เล้ือยหลังบางเลา คร้ันแลวไดแจงเร่ืองนัน้แกภกิษุท้ังหลายๆ ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังใหประชุมภกิษสุงฆ ทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย   
ขาววา พวกภกิษุณีฉัพพัคคียนุงผาเล้ือยหนาบาง เล้ือยหลังบาง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบวาทูล จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน พวกภิกษณุีฉัพพัคคียจึงได   
นุงผาเล้ือยหนาบาง เล้ือยหลังบางเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระบัญญัติ   
        ๒๓๐. ๑. ภิกษณุีพึงทําความศึกษาวา เราจักนุงเปนปริมณฑล.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.    
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                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๙๖] ท่ีช่ือวา นุงเปนปริมณฑล คือ ปดมณฑลสะดือ มณฑลเขา.   
        ภิกษณุีใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นุงผาเล้ือยหนากด็ี เล้ือยหลังก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๔๙๗] ไมแกลง ๑ ไมตัง้ใจ ๑ เผลอ ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                เสขิยะ สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                _____________________    
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                        ความยอ   
                เสขิยะ สิกขาบทท่ี ๗๕   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย   
        [๔๙๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น เหลาภิกษุณีฉัพพัคคียถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง   
บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา. ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีท้ังหลาย   
จึงไดถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดยินชาวบานพวกนัน้เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีเหลาฉัพพคัคียจึงไดถายอุจจาระบาง   
ปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ําเลา คร้ันแลวไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลายๆ ไดกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย   
ขาววา พวกภกิษุณีฉัพพัคคีย ถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน พวกภิกษณุีฉัพพคัคียจึงได   
ถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ําเลา การกระทําของพวกนางน่ัน ไมเปน   
ไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
# ๑. เสขิยสิกขาบทตอไปนี้  ตั้งแตสิกขาบทท่ี ๒๓๑.๒. ถึง ๓๐๓.๗๔  ทานมิไดจารึกไว  เพราะเปน 
สาธารณบัญญัติ  พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในมหาวังคโนน  เทอญ.   
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                                                                        พระบัญญัติ   
        ๓๐๔. ๗๕ ภิกษุณพีึงทําความศึกษาวา เราจักไมถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวน   
เขฬะ ลงในนํ้า.   
        ก็แลสิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษุณีท้ังหลาย ดวย    
ประการฉะนี้.   
                เร่ืองภิกษณุีฉัพพคัคีย จบ.   
                ทรงอนุญาตแกภิกษุณีอาพาธ   
        [๔๙๙] ตอจากสมัยนัน้แล ภิกษุณีท้ังหลายอาพาธ รังเกียจท่ีจะถายอุจจาระบาง ปสสาวะ   
บาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา. ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ทรงอนุญาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษณุีผูอาพาธถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง ลง   
ในน้ําได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษณุีท้ังหลายจงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:   
                พระอนุบัญญัติ   
        ๓๐๔. ๗๕. ก. ภกิษณุีพงึทําความศึกษาวา เราไมเปนไข จักไมถายอุจจาระ ปสสาวะ   
หรือบวนเขฬะ ลงในน้ํา.   
                เร่ืองภิกษณุีอาพาธ จบ.   
                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๐๐] ภกิษุณไีมเปนไข ไมพึงถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ลงในน้ํา ภกิษุณใีด   
อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ไมเปนไข ถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ลงในน้ํา ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
                อนาปตติวาร   
        [๕๐๑] ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ถายลงบนบกแลวไหลลงน้ํา ๑ มีเหตุ   
ขัดของ ๑ วิกลจริต ๑ มีจิตฟุงซาน ๑ ผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ อาทิกัมมิกา ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                เสขิยะ สิกขาบทท่ี ๗๕ จบ.    
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                บทสรุป   
        [๕๐๒] แมเจาท้ังหลาย ธรรมคือเสขิยะ ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล ขาพเจาขอถาม   
แมเจาท้ังหลายในธรรมคือเสขิยะเหลานัน้วา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ขาพเจาขอถาม   
แมคร้ังท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสามวา ทานท้ังหลาย   
เปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ แมเจาท้ังหลายบริสุทธ์ิแลวในธรรมคือเสขิยะเหลานี้ เหตุนั้นจงึนิ่ง ขาพเจา   
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.   
                เสขิยกณัฑ จบ.   
                ____________    
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                อธิกรณสมถกัณฑท่ีสุด   
        [๕๐๓] อนึ่ง แมเจาท้ังหลาย ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ เหลานี้แล มาสูอุเทศ.   
        คือพึงใหสัมมุขาวินัย ๑ พึงใหสตวิินัย ๑ พึงใหอมูฬหวินยั ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑   
เยภยุยสิกา ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑ เพื่อระงับอธิกรณท่ีเกดิแลวและเกดิแลว.   
        แมเจาท้ังหลาย ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล ขาพเจาขอถาม   
แมเจาท้ังหลายในธรรมคืออธิกรณสมถะเหลานั้นวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ขาพเจา   
ขอถามแมคร้ังท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสามวา ทาน   
ท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ แมเจาท้ังหลายบริสุทธ์ิแลวในธรรมคือ อธิกรณสมถะเหลานี้ เหตุนัน้   
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี.   
                อธิกรณสมถกัณฑ จบ.   
                คํานิคม   
        [๕๐๔] แมเจาท้ังหลาย นิทานขาพเจายกข้ึนแสดงแลว.   
ธรรมคือปาราชิก ๘ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว.   
ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๗ สิกขาบท  ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว.   
ธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท  ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว.   
ธรรมคือปาจิตตีย ๑๖๖ สิกขาบท   ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว.   
ธรรมคือปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท  ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว.   
ธรรมคือเสขิยะท้ังหลาย ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว.   
ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ ประการ  ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว.   
        สิกขาบทของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น มีเทานี้ มาในพระปาตโิมกข นับเนื่องในพระ   
ปาติโมกข มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน.   
        พวกเราท้ังหมดนีแ้ล พึงเปนผูพรอมเพรียงกัน  รวมใจกัน ไมววิาทกัน ศึกษาในพระ   
ปาติโมกขนั้น เทอญ.   
                ภิกขุนีวิภังค จบ.   
                ______________   


