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                                                                พระวินยัปฎก     
                                                                           เลม ๖     
                                                                จุลวรรค ภาค ๑     
                ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     
                                                                กัมมขันธกะ     
                                                             ตัชชนียกรรมท่ี ๑     
                                      เร่ืองภิกษพุวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ     
                                                                เร่ิมกออธิกรณ     
        [๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน  อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษพุวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ เปนผูกอ 
ความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท  กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง  
ไดเขาไปหาภกิษุพวกอ่ืนที่รวม  กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอ้ือฉาว  
กออธิกรณใน  สงฆดวยกัน แลวกลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน พวกทาน 
จงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะพวกทานเปนผูฉลาด เฉียบแหลม คง  แกเรียน และสามารถ 
กวาเขา อยากลัวเขาเลย แมพวกผมกจ็ักเปนฝกฝายของ  พวกทาน โดยวิธีนั้น ความบาดหมางท่ียัง 
ไมเกิดยอมเกดิข้ึน และท่ีเกดิข้ึนแลว  ยอมเปนไปเพื่อความเพ่ิมพนู แผกวางออกไป บรรดาภิกษุท่ี 
เปนผูมักนอย  สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉนภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ จึงไดเปนผูกอความ  บาดหมาง กอการ 
ทะเลาะ กอการวิวาท กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ  ดวยตนเอง ไดเขาไปหาภิกษุพวกอ่ืนท่ีรวม 
กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ  กอการวิวาท กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาว 
อยางนี้วา  ทานท้ังหลาย ผูนัน้อยาไดชนะพวกทาน พวกทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง  เพราะพวก  
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ทานเปนผูฉลาด เฉียบแหลม คงแกเรียน และสามารถกวาเขา อยา  กลัวเขาเลย แมพวกผมก็จักเปน 
ฝกฝายของพวกทาน โดยวิธีนั้น ความบาดหมาง  ท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลว ยอม 
เปนไปเพื่อความเพ่ิมพูน แผ  กวางออกไปเลา คร้ันแลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ     
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม     
        [๒] ลําดบันั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ  เปนเคามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกร  ภกิษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษพุวกพระ 
ปณฑุกะและโลหิตกะ เปนผูกอความบาด  หมาง กอการทะเลาะ  กอการวิวาท กอความอ้ือฉาว กอ 
อธิกรณในสงฆ ดวย  ตนเองไดเขาไปหาภกิษุพวกอ่ืนท่ีรวมกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิ 
วาท  กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาวอยางนีว้า ทานท้ังหลาย  ผูนั้นอยาได 
ชนะพวกทาน พวกทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะพวกทาน  เปนผูฉลาด เฉียบแหลม คง 
แกเรียน และสามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย แม  พวกผมก็จักเปนฝกฝายของพวกทาน โดยวิธี 
นั้น ความบาดหมางท่ียังไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมเปนไปเพื่อความเพ่ิมพูน แผ 
กวางออกไป  จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา     
                                        ทรงติเตียน     
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของ  โมฆบุรุษเหลานั้น 
นั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได  ไมควรทํา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดกอความบาดหมาง  กอการทะเลาะ กอ 
การวิวาท กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง  ไดเขาไปหาภิกษพุวกอ่ืนท่ีรวมกอความ 
บาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท  กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาว 
อยางนี้วา ทานท้ังหลาย  ผูนัน้อยาไดชนะพวกทาน พวกทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะ 
พวกทาน  เปนผูฉลาด เฉียบแหลม คงแกเรียน และสามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย  แมพวกผมก ็
จักเปนฝกฝายของพวกทาน โดยวิธีนัน้ ความบาดหมางท่ียังไมเกดิ  ยอมเกิดข้ึน และที่เกิดข้ึนแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือความเพิ่มพนู แผกวางออกไป  เลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไป 
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชน  ท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว  
โดยท่ีแท  การกระทําของโมฆบุรุษเหลานัน้นั่น ยอมเปนไปเพ่ือความไมเล่ือมใสของผูท่ียังไมเล่ือมใส  
และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของคนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว  
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                                ทรงแสดงโทษและคุณแลวใหทําตัชชนียกรรม     
        [๓] คร้ันพระผูมีพระภาค ทรงติเตียนภิกษพุวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ โดยอเนก 
ปริยายแลว จึงตรัสโทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความ  เปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก  
ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี  ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความ 
เปนคนบํารุงงาย  ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเล่ือมใส   
การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย แลวทรงทําธรรมีกถา  ท่ีสมควรแกเร่ืองนัน้  
ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะ  ภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะ 
เหตุนั้นแล สงฆจงทําตัชชนยีกรรมแก  ภิกษุพวกปณฑุกะและโลหิตกะ     
                                        วิธีทําตัชชนียกรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลวิธีทําตัชชนียกรรม พึงทําอยางนี้ คือ ช้ันตน  พึงโจทภกิษุพวก 
พระปณฑุกะและโลหิตกะ คร้ันแลว พึงใหพวกเธอใหการ แลว  พึงปรับอาบัติ คร้ันแลว 
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวย  ญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี:้-     
                                        กรรมวาจาทําตัชชนียกรรม     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษพุวกพระปณฑุกะและ  พระโลหิตกะน้ี เปนผูกอ 
ความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ  วิวาท กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง  
ไดเขาไปหา  ภิกษพุวกอ่ืนท่ีรวมกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท  กอความอ้ือฉาว  
กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาวอยางนี้วา ทาน  ท้ังหลาย ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน พวก 
ทานจงโตตอบถอยคําให  แข็งแรง เพราะพวกทานเปนผูฉลาด เฉียบแหลม คงแกเรียน  
และ  สามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย แมพวกผมกจ็ักเปนฝกฝายของพวก  ทาน โดยวิธีนั้น  
ความบาดหมางท่ียังไมเกดิยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิด  ข้ึนแลวยอมเปนไปเพื่อความเพิ่มพนู แผ 
กวางออกไป ถาความพรอม  พร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงทําตัชชนียกรรมแกภิกษพุวกพระ 
ปณฑุกะ  และพระโลหิตกะ นี่เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษพุวกพระปณฑุกะและ  พระโลหิตกะน้ี เปนผูกอ 
ความบาดหมาง ... กออธิกรณในสงฆ ดวย  ตนเองไดเขาไปหาภิกษุพวกอ่ืนท่ีรวมกอความ 
บาดหมาง ... กออธิกรณ  ในสงฆดวยกัน แลวกลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ผูนั้นอยาไดชนะ   
พวกทาน พวกทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะพวกทานเปน  ผูฉลาด เฉียบแหลม  
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คงแกเรียนและสามารถกวาเขา อยากลัวเขา  เลย แมพวกผมก็จักเปนฝกฝายของพวกทาน  
โดยวิธีนัน้ ความบาด  หมางที่ยังไมเกดิยอมเกิดข้ึน และที่เกิดข้ึนแลวยอมเปนไปเพื่อความ   
เพิ่มพูน แผกวางออกไป สงฆทําตัชชนียกรรมแกภกิษุพวกพระปณฑุกะ  และพระโลหิตกะ  
การทําตัชชนียกรรมแกภิกษพุวกพระปณฑุกะ  และพระโลหิตกะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ  แกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุพวกพระ 
ปณฑุกะและพระโลหิตกะนี้ เปนผูกอความ  บาดหมาง ... กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง ได 
เขาไปหาภกิษพุวก  อ่ืนท่ีรวมกอความบาดหมาง ... กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาว  อยางนี ้
วา ทานท้ังหลาย ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน พวกทานจง  โตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะ 
พวกทานเปนผูฉลาด เฉียบแหลม  คงแกเรียน และสามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย แม 
พวกผมกจ็ัก  เปนฝกฝายของพวกทาน โดยวิธีนั้น ความบาดหมางท่ียังไมเกิดยอม  เกิดข้ึน และ 
ที่เกิดข้ึนแลวยอมเปนไปเพื่อความเพ่ิมพนู แผกวางออก  ไป สงฆทําตัชชนียกรรมแกภิกษพุวก 
พระปณฑุกะและพระโลหิตกะ  การทําตัชชนียกรรมแกภิกษพุวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ  
ชอบแก  ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น  พึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุพวกพระ 
ปณฑุกะและพระโลหิตกะนี้ เปนผูกอความ  บาดหมาง ... กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง ได 
เขาไปหาภกิษพุวก  อ่ืนท่ีรวมกอความบาดหมาง ... กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาว  อยางนี ้
วา ทานท้ังหลาย ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน พวกทานจงโต  ตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะ 
พวกทานเปนผูฉลาด เฉียบแหลม คง  แกเรียน และสามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย แม 
พวกผมกจ็ักเปน  ฝกฝายของพวกทาน โดยวิธีนั้น ความบาดหมาง ทียังไมเกิดยอม  เกิดข้ึน  
และท่ีเกดิข้ึนแลวยอมเปนไปเพ่ือความเพิ่มพูน แผกวาง  ออกไป สงฆทําตัชชนียกรรมแกภกิษ ุ
พวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ  การทําตัชชนียกรรมแกภกิษพุวกพระปณฑุกะและพระ 
โลหิตกะ ชอบ  แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น  พึงพูด     
        ตัชชนียกรรม สงฆทําแลวแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและ  พระโลหติกะ ชอบแกสงฆ 
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางนี้ ฯ  
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                                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ เปนกรรม  ไมเปนธรรม ไม 
เปนวินยั และระงับแลวไมด ีคือ ทําลับหลัง ๑ ไมสอบถาม  กอนแลวทํา ๑ ไมทําตามปฏิญาณ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  ไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอง  อาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัตมิิใชเทสนา 
คามินี ๑ ทําเพราะอาบัติท่ีแสดงแลว ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  ไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลว  ทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑  
ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไม 
เปนวินยั และระงับแลวไมด ีฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ทํา  โดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  ไมเปนธรรม ไม 
เปนวินยั และระงับแลวไมด ีฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมสอบถามกอน  แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ 
เปนวรรคทํา ๑  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไม 
เปนวินยั และระงับแลวไมด ีฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีกเปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมทําตามปฏิญาณ ๑  ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ 
เปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  ไมเปนธรรม ไม 
เปนวินยั และระงับแลวไมด ีฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีกเปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอง  อาบัติ ๑ ธรรมโดยไมเปนธรรม ๑  
สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เปนกรรม  ไมเปนธรรม ไม 
เปนวินยั และระงับแลวไมด ีฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๑๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติ  มิใชเทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑  
สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  ไมเปนธรรม ไม 
เปนวินยั และระงับแลวไมด ีฯ     
                                        หมวดท่ี ๙     
        [๑๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติท่ี  แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑  
สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  ไมเปนธรรม ไม 
เปนวินยั และระงับแลวไมด ีฯ  
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                                        หมวดท่ี ๑๐     
        [๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑  ทําโดยไมเปนธรรม  ๑ สงฆ 
เปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เปนกรรม  ไมเปนธรรม ไม 
เปนวินยั และระงับแลวไมด ีฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๑     
        [๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมใหจาํเลยใหการ  กอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑  
สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไม 
เปนวินยั และระงับแลวไมด ีฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๒     
        [๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีกเปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติแลว  ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ 
เปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  ไมเปนธรรม ไม 
เปนวินยั และระงับแลวไมด ีฯ     
                                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ     
                                        ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรม เปนธรรม เปน 
วินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอนแลวทํา ๑  ทําตามปฏิญาณ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปน 
วินัย และระงับดีแลว ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๒     
        [๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา  เพราะอาบัติเปนเทสนาคามิน ี๑ ทําเพราะ 
อาบัติยังไมไดแสดง ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม  เปนวนิัย  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ใหจําเลย  ใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัติแลว 
ทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวนิัย  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๑๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑  สงฆพรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวนิัย  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๒๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวนิัย  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๒๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดย  ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกนัทํา ๑  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวนิัย  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๒๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวนิัย  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆ 
พรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวนิัย  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๙     
        [๒๔] ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติยังไมไดแสดง ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอม 
เพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปน 
วินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๐     
        [๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวนิัย  
และระงับดแีลว ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๑๑     
        [๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอม 
เพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปน 
วินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                                หมวดท่ี ๑๒     
        [๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตัชชนยีกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปน 
ธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดย  ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัชชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวนิัย  
และระงับดแีลว ฯ     
                                ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ     
                                        ขอท่ีสงฆจํานง ๖ หมวด     
                                                หมวดท่ี ๑     
        [๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ เม่ือสงฆจํานง  จะพึงลงตัชชนียกรรม 
ก็ได คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ  วิวาท กอความอ้ือฉาว กออธิกรณใน 
สงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก  มีมรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการ 
คลุกคลีอันไมสมควร ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานง  จะพึงลงตัชชนียกรรม 
ก็ได ฯ     
                                                                หมวดท่ี ๒     
        [๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆ  จํานง จะพึงลง 
ตัชชนียกรรมก็ได คือ เปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เปนผูมี  อาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ เปนผูมีทิฐิ 
วิบัติ ในอติทิฐ ิ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานง จะพึง  ลงตัชชนียกรรม 
ก็ได ฯ  
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                                                                หมวดท่ี ๓     
        [๓๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆ  จํานง พงึลงตัชชนีย 
กรรมก็ได คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียน  พระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานง จะพึงลงตัชชนียกรรม 
ก็ได ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ ๓ รูป  คือ รูปหนึ่ง 
เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอ้ือฉาว  กออธิกรณในสงฆ ๑  
รูปหนึ่งเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม  สมควร ๑ รูปหนึง่อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ  
ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานง พึงลงตัชชนียกรรมแกภกิษุ ๓ รูป  นี้แล ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ ๓ รูป  แมอ่ืนอีก คือ  
รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีอาจารวิบัติ  ในอัธยาจาร ๑ รูปหนึง่เปนผูมี 
ทิฐิวิบัติในอตทิิฐิ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานง พึงลงตัชชนียกรรมแกภกิษุ ๓ รูป  นี้แล ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ ๓ รูป  แมอ่ืนอีก คือ  
รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม ๑  รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานง พึงลงตัชชนียกรรมแกภกิษุ ๓ รูป  นี้แล ฯ     
                                        ขอท่ีสงฆจํานง ๖ หมวด จบ     
                                        วัตร ๑๘ ขอ ในตัชชนียกรรม     
        [๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุท่ีถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ตอง  ประพฤติโดยชอบ     
        วิธีประพฤติโดยชอบในตัชชนียกรรมนั้น ดังตอไปนี้:-     
        ๑. ไมพึงใหอุปสมบท     
        ๒. ไมพึงใหนิสัย     
        ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 12 
        ๕. แมไดรับสมมติไวแลว ก็ไมพึงส่ังสอนภิกษณุี     
        ๖. ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น     
        ๗. ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกนั     
        ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๙. ไมพึงติกรรม     
        ๑๐. ไมพงึติภิกษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ๑๑. ไมพงึหามอุโบสถแกปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๑๓. ไมพงึทําการไตสวน     
        ๑๔. ไมพงึเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๑๕. ไมพงึยังภกิษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๑๖. ไมพงึโจทภิกษุอ่ืน     
        ๑๗. ไมพงึใหภกิษุอ่ืนใหการ     
        ๑๘. ไมพงึชวยภิกษุตอภิกษใุหสูอธิกรณกัน ฯ     
                                        วัตร ๑๘ ขอ ในตัชชนียกรรม จบ     
                                        วัตรท่ีควรระงับและไมควรระงบั     
        [๓๕] คร้ังนั้น สงฆไดลงตัชชนียกรรมแกภกิษพุวกพระปณฑกุะและ  พระโลหิตกะแลว  
พวกนั้นถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได เขาไปหา 
ภิกษุท้ังหลายแลวกลาวอยางนี้วา  อาวุโสท้ังหลาย พวกผมถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ไดประพฤติ 
โดยชอบ  หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได พวกผมจะพึงปฏิบัติอยางไรตอไป ภิกษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงระงับ  ตัชชนียกรรมแกภกิษ ุ
พวกปณฑกุะและโลหิตกะ ฯ     
                                วัตรท่ีไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับตัชชนยีกรรมแกภกิษุผู  ประกอบดวยองค ๕ คือ  
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        ๑. ใหอุปสมบท     
        ๒. ใหนสัิย     
        ๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. รับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษุณี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ยังส่ังสอนภกิษุณี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพงึระงับ  ตัชชนียกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๓๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับตัชชนยีกรรมแกภกิษุผูประกอบ  ดวยองค ๕ แม 
อ่ืนอีก คือ     
        ๑. ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น     
        ๒. ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๔. ติกรรม     
        ๕. ติภิกษท้ัุงหลายผูทํากรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ  ตัชชนียกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๓๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับตัชชนยีกรรมแกภกิษุ  ผูประกอบดวยองค ๘ คือ     
        ๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภกิษุ     
        ๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ทําการไตสวน     
        ๔. เร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๕. ยังภกิษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๖. โจทภกิษุอ่ืน     
        ๗. ใหภกิษุอ่ืนใหการ     
        ๘. ชวยภกิษุตอภกิษใุหสูอธิกรณกัน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับ  ตัชชนียกรรม ฯ     
                                วัตรท่ีไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด จบ  
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                                        วัตรท่ีควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับตัชชนียกรรมแกภกิษุผูประกอบ  ดวยองค ๕ คือ     
        ๑. ไมใหอุปสมบท     
        ๒. ไมใหนิสัย     
        ๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. ไมรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมส่ังสอนภกิษุณี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แลว สงฆพึงระงับ  ตัชชนียกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับตัชชนียกรรมแกภกิษุผูประกอบ  ดวยองค ๕ แมอ่ืน 
อีก คือ     
        ๑. ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด ไมตองอาบัตินั้น     
        ๒. ไมตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๔. ไมติกรรม     
        ๕. ไมติภกิษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ  ตัชชนียกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับตัชชนียกรรมแกภกิษุผูประกอบ  ดวยองค ๘ คือ     
        ๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ไมทําการไตสวน     
        ๔. ไมเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๕. ไมยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๖. ไมโจทภกิษุอ่ืน  
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        ๗. ไมใหภิกษุอ่ืนใหการ     
        ๘. ไมชวยภกิษุตอภิกษใุหสูอธิกรณกนั     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆพึงระงับ  ตชัชนียกรรม ฯ     
                                วัตรท่ีควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด จบ     
                                วิธีระงับตัชชนียกรรม     
        [๔๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงระงับตัชชนียกรรมอยางนี้ คือ  ภิกษพุวกพระ 
ปณฑุกะและโลหิตกะนั้น พงึเขาไปหาสงฆหมผาอุตราสงคเฉวียงบา  ไหวเทาภกิษุท้ังหลายผูแก 
พรรษากวานั่งกระหยงประคองอัญชลี กลาวคําขอระงับ  กรรมนั้นอยางนี้วาดังนี้     
                                คําขอระงับตัชชนียกรรม     
        ทานเจาขา ขาพเจาท้ังหลาย ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลวไดประพฤติ  โดยชอบ หายเยอ 
หยิ่ง ประพฤติแกตวัได ขาพเจาท้ังหลายขอระงับตัชชนียกรรม     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม  วาจา วาดังนี้:-     
                                        กรรมวาจาระงับตัชชนียกรรม     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษพุวกพระปณฑุกะ  และพระโลหิตกะน้ี ถูกสงฆ 
ลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี้ขอระงับ 
ตัชชนียกรรม ถา  ความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงระงับตัชชนียกรรม แกภิกษ ุ
พวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ นีเ้ปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษพุวกพระปณฑุกะ  และพระโลหิตกะน้ี ถูกสงฆ 
ลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี้ขอระงับ 
ตัชชนียกรรม  สงฆระงับตัชชนียกรรมแกภิกษพุวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ  การระงับ 
ตัชชนียกรรมแกภกิษพุวกพระปณฑกุะและพระโลหิตกะ  ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึง 
เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพงึพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจง  ฟงขาพเจา ... การระงับ 
ตัชชนียกรรมแกภกิษพุวกพระปณฑกุะและ  พระโลหิตกะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปน 
ผูนิ่ง ไมชอบแก  ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด  
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        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุพวกพระ 
ปณฑุกะและพระโลหิตกะนี้ ถูกสงฆลง  ตัชชนียกรรมแลว ประพฤตโิดยชอบ หายเยอหยิ่ง  
ประพฤติแกตวัได  บัดนี้ขอระงับตัชชนียกรรม สงฆระงับตัชชนียกรรมแกภกิษุพวก  พระ 
ปณฑุกะและพระโลหิตกะ การระงับตัชชนียกรรม แกภกิษุพวก  พระปณฑุกะและโลหิตกะ  
ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ตัชชนียกรรมอันสงฆระงับแลว แกภกิษุพวกพระปณฑุกะ  และพระโลหิตกะ ชอบแก 
สงฆ เหตุนั้นจงึนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว  ดวยอยางน้ี ฯ     
                                ตัชชนียกรรม ท่ี ๑ จบ     
                                        นิยสกรรม ท่ี ๒     
                                        เร่ืองพระเสยยสกะ     
        [๔๓] ก็โดยสมัยนัน้แล ทานพระเสยยสกะเปนพาล ไมฉลาด มี  อาบัติมาก มีมรรยาท 
ไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร  ท้ังท่ีปกตัตตะภิกษุท้ังหลายใหปริวาส  
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานตั อัพภานอยู  บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน  
โพนทะนาวา ไฉนเลา  ทานพระเสยยสกะจึงไดเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร   
อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ท้ังท่ีปกตัตตะภิกษท้ัุงหลายให  ปริวาส ชักเขาหา 
อาบัติเดิม ใหมานัต อัพภานอยูเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด  พระผูมีพระภาค ฯ     
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม     
        [๔๔] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ  เปนเคามูลนั้น  
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูร  ภกิษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุเสยย 
สกะเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาท  ไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคล 
 ีอันไมสมควร ท้ังท่ีปกตัตตะ  ภิกษุท้ังหลายใหปริวาส ชักเขาหาอาบัติเดมิ ใหมานัต อัพภานอยู  
จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา     
                                        ทรงติเตียน     
        ผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของโมฆบุรุษนั้นนั่น  
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ไฉนโมฆบุรุษนั้น จึงไดเปนพาล ไมฉลาด  มีอาบัติมาก มีมรรยาท 
ไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไม  สมควร ท้ังท่ีปกตัตตะภิกษุท้ังหลายใหปริวาส  
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานตั  อัพภานอยูเลา การกระทําของโมฆบุรุษนั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความ 
เล่ือมใสของ  ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ... คร้ันแลว 
ทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น  แล สงฆจงทํานิยส- 
กรรมแกภิกษเุสยยสกะ คือ ใหกลับถือนิสัยอีก     
                                        วิธีทํานิยสกรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงทํานิยสกรรมอยางนี ้คือช้ันตนพึงโจทภิกษุเสยยสกะ  
คร้ันแลวพึงใหเธอใหการ แลวพึงปรับอาบัติ คร้ันแลวภกิษุผู  ฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆ 
ทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:-     
                                กรรมวาจาทํานิยสกรรม     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระเสยยสกะผูนีเ้ปนพาล  ไมฉลาด มีอาบัติมาก  
มีมรรยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ  ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ท้ังท่ีปกตัตตะภกิษ ุ
ท้ังหลายใหปริวาส  ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต อัพภานอยู ถาความพรอมพร่ังของสงฆ   
ถึงท่ีแลว สงฆพึงทํานิยสกรรมแกพระเสยยสกะ คือ ใหกลับถือนิสัย  อีก นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระเสยยสกะผูนีเ้ปนพาล  ไมฉลาด มีอาบัติมาก  
มีมรรยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ  ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ท้ังท่ีปกตัตตะภกิษ ุ
ท้ังหลายใหปริวาส  ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต อัพภานอยู สงฆทํานิยสกรรมแก  พระเสยยสกะ  
คือ ใหกลับถือนิสัยอีก การทํานิยสกรรมแกพระเสยยสกะ  คือ ใหกลับถือนิสัยอีก ชอบแกทาน 
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา พระเสยยสกะ 
ผูนี้เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาท  ไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการ 
คลุกคลีอันไมสมควร ท้ังท่ี  ปกตัตตะภิกษท้ัุงหลายใหปริวาส ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต   
อัพภานอยู สงฆทํานิยสกรรมแกพระเสยยสกะ คือ ใหกลับถือนิสัยอีก  การทํานิยสกรรมแก  
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พระเสยยสกะ คือ ใหกลับถือนิสัยอีก ชอบแก  ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก 
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ของสงฆจงฟง  ขาพเจา ... ทานผูนัน้พึง 
เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น  พึงพูด     
        นิยสกรรม อันสงฆทําแลวแกพระเสยยสกะ คือ ใหกลับ  ถือนิสัยอีก ชอบแกสงฆ  
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวย  อยางนี้ ฯ     
                                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๔๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ เปนกรรม  ไมเปนธรรม ไมเปน 
วินัย และระงับแลวไมดี คือทําลับหลัง ๑ ไมสอบถามกอน  แลวทํา ๑ ไมทําตามปฏิญาณ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  ไมเปนธรรม ไมเปน 
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอง  อาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัตมิิใชเทสนา 
คามินี ๑ ทําเพราะอาบัติท่ีแสดงแลว ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  ไมเปนธรรม ไมเปน 
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๔๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑  ไมใหจําเลยใหการแลวทํา ๑  
ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  ไมเปนธรรม ไมเปน 
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๔     
        [๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑  ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรค 
ทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปน 
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือไมสอบถามกอนแลว  ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑  
สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไม  เปนธรรม ไมเปน 
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๕๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือไมทําตามปฏิญาณ ๑  ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน 
วรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  ไมเปนธรรม ไมเปน 
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอง  อาบัติ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ 
เปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไม  เปนธรรม ไมเปน 
วินัย และระงับแลวไมดี     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติมิ  ใชเทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปน 
ธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปน 
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๙     
        [๕๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติท่ี  แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑  
สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  ไมเปนธรรม ไมเปน 
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๐     
        [๕๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลว  ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ 
เปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปน 
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๑     
        [๕๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมใหจาํเลยใหการ  กอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑  
สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปน 
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๒     
        [๕๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติแลว  ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ 
เปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไม  เปนธรรม ไมเปน 
วินัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ  
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                                        ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                                        หมวดท่ี ๑     
        [๕๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั  
และระงับดแีลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอนแลว  ทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๕๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา  เพราะอาบัติเปนเทสนาคามิน ี๑ ทําเพราะ 
อาบัติท่ียังไมไดแสดง ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ให  จําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัติ 
แลวทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวินยั  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๖๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑  สงฆพรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวินยั  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวินยั  
และระงับดแีลว ฯ  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 22 
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดย  ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา  โดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๖๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอม 
เพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวินยั  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๙     
        [๖๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติยังไมไดแสดง ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง 
กันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวินยั  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๐     
        [๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทํา  โดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวินยั  
และระงับดแีลว ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๑๑     
        [๖๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลว  ทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง 
กันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวินยั  
และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๒     
        [๖๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นิยสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทํา  โดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นยิสกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  เปนธรรม เปนวินยั  
และระงับดแีลว ฯ     
                                ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ     
                                        ________________________     
                                                ขอท่ีสงฆจํานง ๖ หมวด     
                                                        หมวดท่ี ๑     
        [๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมก็ได  
คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท  กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑  
เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มี  มรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคล 
 ีอันไมสมควร ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึง  ลงนิยสกรรมก็ได ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆจํานงจะ 
พึงลงนิยสกรรมก็ได คือ เปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เปนผูมี  อาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ เปน 
ผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึง  ลงนิยสกรรมก็ได.  
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                                        หมวดท่ี ๓     
        [๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆ  จํานงจะพึงลง 
นิยสกรรมก็ได คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียน  พระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมก็ได ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงนยิสกรรมแกภิกษุ ๓ รูป  คือ รูปหนึ่ง 
เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอ้ือ  ฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑  
รูปหนึ่งเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาท  ไมสมควร ๑ รูปหนึง่อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ 
ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภกิษุ ๓ รูป  นี้แล ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๗๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงนยิสกรรมแกภิกษุ ๓ รูป  แมอ่ืนอีก คือ  
รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีอาจารวิบัติ  ในอัธยาจาร ๑ รูปหนึง่เปนผูม 
 ีทิฐิวิบัติ ในอตทิิฐิ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภกิษุ ๓ รูป  นี้แล ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๗๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงนยิสกรรมแกภิกษุ ๓ รูป  แมอ่ืนอีก คือ รูป 
หนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม ๑  รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภกิษุ ๓ รูป  นี้แล ฯ     
                                        ขอท่ีสงฆจํานง ๖ หมวด จบ     
                                วัตร ๑๘ ขอ ในนิยสกรรม     
        [๗๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุท่ีถูกสงฆลงนิยสกรรมแลวตองประพฤติ  โดยชอบ     
        วิธีประพฤติโดยชอบในนิยสกรรมนัน้ ดังตอไปนี:้-     
        ๑. ไมพึงใหอุปสมบท     
        ๒. ไมพึงใหนิสัย     
        ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก  
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        ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        ๕. แมไดรับสมมติไวแลว ก็ไมพึงส่ังสอนภิกษณุี     
        ๖. ถูกสงฆลงนิยสกรรมเพราะอาบัตใิด ไมพึงตองอาบัตินั้น     
        ๗. ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกนั     
        ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๙. ไมพึงติกรรม     
        ๑๐. ไมพงึติภิกษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ๑๑. ไมพงึหามอุโบสถแกปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๑๓. ไมพงึทําการไตสวน     
        ๑๔. ไมพงึเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๑๕. ไมพงึยังภกิษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๑๖. ไมพงึโจทภิกษุอ่ืน     
        ๑๗. ไมพงึใหภกิษุอ่ืนใหการ     
        ๑๘. ไมพงึชวยภิกษุตอภิกษใุหสูอธิกรณกัน ฯ     
                                        วัตร ๑๘ ขอ ในนยิสกรรม จบ     
                                        วัตรท่ีควรระงับและไมควรระงบั     
        [๗๖] คร้ังนั้น สงฆไดลงนิยสกรรมแกพระเสยยสกะแลว คือ ให  กลับถือนิสัยอีก  
เธอถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ซองเสพ คบหา นั่งใกลกัลยาณมิตร  ขอใหแนะนํา ไตถาม ไดเปน 
พหูสูต ชํ่าชอง ในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย  ทรงมาติกา เปนผูฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา  
เปนลัชชี มีความรังเกียจ ใครตอ  สิกขา เธอประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได  
เขาไปหาภกิษุ  ท้ังหลายแลวกลาวอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย ผมถูกสงฆลงนิยสกรรมแลวไดประพฤติ 
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ผมจะพึงปฏิบัตอิยางไรตอไป  ภิกษุท้ังหลายกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ     
        [๗๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาเชนนั้นสงฆจง  ระงับนิยสกรรมแก 
ภิกษเุสยยสกะ  
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                                วัตรท่ีไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สงฆไมพึงระงับนยิสกรรมแกภกิษุผูประกอบดวย  องค ๕ คือ     
        ๑. ใหอุปสมบท     
        ๒. ใหนสัิย     
        ๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. รับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษุณี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ยังส่ังสอนภกิษุณี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ  นิยสกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๗๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับนิยสกรรมแกภกิษุผูประกอบ  ดวยองค ๕ แมอ่ืน 
อีก คือ     
        ๑. ถูกสงฆลงนิยสกรรมเพราะอาบัตใิด ตองอาบัตนิั้น     
        ๒. ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๔. ติกรรม     
        ๕. ติภิกษท้ัุงหลายผูทํากรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ  นิยสกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับนิยสกรรมแกภกิษุผูประกอบ  ดวยองค ๘ คือ     
        ๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภกิษุ     
        ๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ทําการไตสวน     
        ๔. เร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๕. ยังภกิษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๖. โจทภกิษุอ่ืน  
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        ๗. ใหภกิษุอ่ืนใหการ     
        ๘. ชวยภกิษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับ  นิยสกรรม ฯ     
                                วัตรท่ีไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด จบ     
                                                __________________     
                                        วัตรท่ีควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด     
                                                        หมวดท่ี ๑     
        [๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผูประกอบดวย  องค ๕ คือ     
        ๑. ไมใหอุปสมบท     
        ๒. ไมใหนิสัย     
        ๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. ไมรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมส่ังสอนภกิษุณี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ  นยิสกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผูประกอบดวย  องค ๕ แมอ่ืนอีก  
คือ     
        ๑. ถูกสงฆลงนิยสกรรมเพราะอาบัตใิด ไมตองอาบัตินั้น     
        ๒. ไมตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๔. ไมติกรรม     
        ๕. ไมติภกิษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับนยิสกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผูประกอบดวย  องค ๘ คือ     
        ๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ  
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        ๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ไมทําการไตสวน     
        ๔. ไมเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๕. ไมยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๖. ไมโจทภิกษุอ่ืน     
        ๗. ไมใหภิกษุอ่ืนใหการ     
        ๘. ไมชวยภกิษุกับภิกษใุหสูอธิกรณกนั     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับ  นิยสกรรม ฯ     
                                วัตรท่ีควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด จบ     
                                        __________________     
                                        วิธีระงับนิยสกรรม     
        [๘๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงระงับนิยสกรรมอยางนี้ คือ ภกิษุ  เสยยสกะนั้น พึง 
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภกิษุผูแก  พรรษากวา นัง่กระหยงประคองอัญชลี 
แลวกลาวคําขอระงับนิยสกรรมนั้นอยางนี ้ วาดังนี:้-     
                                คําขอระงับนิยสกรรม     
        ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติ 
แกตวัได ขาพเจาขอระงับนิยสกรรม     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดงันี้:-     
                                        กรรมวาจาระงับนิยสกรรม     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระเสยยสกะรูปนี้ ถูกสงฆ  ลงนิยสกรรมแลว  
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได  บัดนี้ขอระงับนิยสกรรม ถาความพรอม 
พร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง  ระงับนยิสกรรมแกพระเสยยสกะ นี่เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระเสยยสกะรูปนี้ ถูกสงฆ  ลงนิยสกรรมแลว  
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได  บัดนี้ขอระงับนิยสกรรม สงฆระงับ 
นิยสกรรม สงฆระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ การระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ  ชอบ 
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน  ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด  
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        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา พระเสยยสกะ 
รูปนี้ ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ประพฤติโดย  ชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี ้
ขอระงับนิยสกรรม สงฆ  ระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ การระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ   
ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน  ผูนัน้พึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา พระเสยยสกะ 
รูปนี้ ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ประพฤติ  โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ขอ 
ระงับนิยสกรรม  สงฆระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ การระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ  
ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน  ผูใด ทานผูนัน้พึงพูด     
        นิยสกรรมอันสงฆระงับแลวแกพระเสยยสกะ ชอบแกสงฆ  เหตุนัน้จึงนิ่ง ขาพเจา 
ทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี ฯ     
                                                จบนิยสกรรม ท่ี ๒     
                                                ____________     
                                                ปพพาชนียกรรม ท่ี ๓     
                                เร่ืองภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ     
        [๘๔] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษพุวกอัสสชิและปุพพสุกะ เปนเจาถ่ิน  ในชนบทกิฏาคีรี 
เปนภกิษุอลัชชีเลวทราม ภิกษุพวกนั้นประพฤติอนาจารเห็นปาน  ดังนี้ คือ ปลูกตนไมดอกเองบาง  
ใชใหผูอ่ืนปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอ่ืน  รดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอ่ืนเกบ็บาง รอยกรอง 
ดอกไมเองบาง ใชให  ผูอ่ืนรอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทํามาลัยเรียงกาน   
เองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไม  พุมเองบาง ใชใหผูอ่ืนทํา 
บาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไม  พวงเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมแผง 
สําหรับประดับอกเองบาง ใชใหผูอ่ืน  ทําบาง ภิกษพุวกนั้นนําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึง 
มาลัยตอกาน นําไปเอง  บาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงมาลัยเรียงกาน นาํไปเองบาง ใชใหผูอ่ืน 
นําไปบาง  ซ่ึงดอกไมชอ นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมพุม นําไปเองบาง ใชให   
ผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมเทริด นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนาํไปบาง ซ่ึงดอกไมพวง  นําไปเองบาง  
ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมแผงสําหรับประดับอก เพือ่กุลสตรี  เพื่อกุลธิดา เพื่อกมุารีแหง 
ตระกูล เพื่อสะใภแหงตระกลู เพื่อกุลทาสี ภิกษุ  พวกนั้นฉันอาหารในภาชนะอันเดยีวกันบาง  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 30 
ดื่มน้ําในขันใบเดียวกันบาง นั่งบน  อาสนะอันเดยีวกันบาง นอนบนเตยีงอันเดยีวกันบาง นอน 
รวมเคร่ืองลาดอันเดียว  กนับาง นอนคลุมผาหมผืนเดยีวกนับาง นอนรวมเคร่ืองลาดและคลุมผาหม 
รวม  กันบาง กับกุลสตรี กุลธิดา กุมารีแหงตระกูล สะใภแหงตระกูล กลุทาสี  ฉันอาหารในเวลา 
วิกาลบาง ดื่มนํ้าเมาบาง ทัดทรงดอกไมของหอมและเคร่ืองลูบไล  บาง ฟอนรําบาง ขับรองบาง  
ประโคมบาง เตนรําบาง ฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง  ขับรองกับหญิงฟอนรําบาง ประโคมกับหญิง 
ฟอนรําบาง เตนรํากับหญิงฟอนรําบาง  ฟอนรํากับหญิงขับรองบาง ขับรองกับหญิงขับรองบาง  
ประโคมกับหญิงขับรองบาง  เตนรํากับหญิงขับรองบาง ฟอนรํากับหญิงประโคมบาง ขับรองกับ 
หญิงประโคมบาง  ประโคมกับหญิงประโคมบาง เตนรํากับหญิงประโคมบาง ฟอนรํากับหญิงเตนรํา 
บาง  ขับรองกับหญิงเตนรําบาง ประโคมกับหญิงเตนรําบาง  เตนรํากบัหญิงเตนรําบาง  เลนหมากรุก 
แถวละแปดตาบาง เลนหมากรุกแถวละสิบตาบาง เลนหมากเก็บบาง  เลนชิงนางบาง เลนหมาก 
ไหวบาง เลนโยนบวงบาง เลนไมหึ่งบาง เลนฟาดให  เปนรูปตางๆ บาง เลนสะกาบาง เลนเปา 
ใบไมบาง เลนไถนอยๆ บาง เลน  หกคะเมนบาง เลนไมกังหันบาง เลนตวงทรายดวยใบไมบาง  
เลนรถนอยๆ บาง  เลนธนูนอยๆ บาง เลนเขียนทายบาง เลนทายใจบาง เลนเลียนคนพกิาร 
บาง  หัดข่ีชางบาง หัดข่ีมาบาง หัดข่ีรถบาง หัดยิงธนูบาง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่ง  ผลัดชางบาง  
วิ่งผลัดมาบาง วิ่งผลัดรถบาง วิ่งขับกันบาง วิ่งเปยวกนับาง ผิวปากบาง  ปรบมือบาง ปลํ้ากันบาง  
ชกมวยกันบาง ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถานเตนรําแลว  พูดกับหญิงฟอนรําอยางนีว้า นองหญิง  
เธอจงฟอนรํา ณ ท่ีนี้ ดังนี้บาง ใหการ  คํานบับาง ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง ฯ     
                                        อุบาสกเลาเร่ืองใหพระฟง     
        [๘๕] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งจาํพรรษาในแควนกาสี เดินทาง  ไปพระนครสาวัตถี  
เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค ถึงชนบทกิฏาคีรีแลว คร้ันเวลาเชา  ภิกษุนั้นครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวร 
เขาไปบิณฑบาตยังชนบทกฏิาคีรี มีอาการ  เดินไป ถอยกลับ แลเหลียว คูแขน เหยยีดแขน  
นาเล่ือมใส มีจกัษุทอดลงสมบูรณดวยอิริยาบถ     
        คนท้ังหลายเหน็ภกิษุรูปนั้น แลวพูดอยางนี้วา ภิกษุรูปนี้เปนใคร ดคูลายคน  ไมคอยมี 
กําลัง เหมือนคนออนแอ เหมือนคนมีหนาสยิ้ว ใครเลาจกัถวายบิณฑะ  แกทานผูเขาไปเท่ียว 
บิณฑบาตรูปนี้ สวนพระผูเปนเจาเหลาพระอัสสชิ และพระ  ปุนัพพสุกะของพวกเรา เปนผูออน 
โยน พูดจาไพเราะ ออนหวาน ยิ้มแยมกอน  มักพูดวา มาเถิด มาดีแลว มีหนาไมสยิว้  
มีหนาช่ืนบาน มักพูดกอน ใครๆ ก็  ตองถวายบิณฑะแกทานเลานั้น  
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        อุบาสกคนหน่ึงไดแลเห็นภกิษุรูปนัน้ กําลังเท่ียวบิณฑบาตอยูในชนบท  กิฏาคีรี คร้ันแลว 
จึงเขาไปหาภกิษุรูปนั้น กราบเรียนถามภกิษุรูปนั้นวา พระคุณเจา  ไดบิณฑะบางไหม ขอรับ     
        ภิกษุรูปน้ันตอบวา ยังไมไดบิณฑะเลย จะ     
        อุบาสกกลาวอาราธนาวา นิมนตไปเรือนผมเถิด ขอรับ แลวนําภิกษุรูปนั้น  ไปเรือน นิมนต 
ใหฉันแลวเรียนถามวา พระคุณเจาจกัไปทีไ่หน ขอรับ     
        ภิ. อาตมาจักไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค     
        อุ. ถาเชนนั้น ขอพระคุณเจา จงกราบถวายบังคมพระบาทยุคลของ  พระผูมีพระภาคดวย 
เศียรเกลา และขอจงกราบทูลตามถอยคําของผมอยางนี้วา  พระพุทธเจาขา วัดในชนบทกิฏาคีรีโทรม 
ภิกษพุวกอัสสชิและปุนัพพสุกะ  เปนเจาถ่ินในชนบทกิฏาคีรี เปนภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอ 
ประพฤติอนาจาร  เห็นปานดังนี้ คือ ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอ่ืนปลูกบาง รดนํ้าเองบาง   
ใชใหผูอ่ืนรดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอ่ืนเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง  ใชใหผูอ่ืน 
รอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทํามาลัยเรียง  กานเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง  
ทําดอกไมชอเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไม  พุมเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมเทริด 
เองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทํา  ดอกไมพวงเองบาง ใชใหผูอ่ืนทําบาง ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอก 
เองบาง  ใชใหผูอ่ืนทําบาง ภกิษุพวกนัน้นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงมาลัยตอกาน  นําไปเอง 
บาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงมาลัยเรียงกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืน  นําไปบาง ซ่ึงดอกไมชอ นําไป 
เองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมพุม  นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมเทริด นําไป 
เองบาง ใชใหผูอ่ืน  นําไปบาง ซ่ึงดอกไมพวง นําไปเองบาง ใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมแผง   
สําหรับประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุมารีแหงตระกูล เพื่อสะใภ  แหงตระกูล เพื่อ 
กุลทาสี ภิกษพุวกนั้นฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกนับาง ดื่มน้ํา  ในขันใบเดยีวกันบาง นั่งบน 
อาสนะอันเดยีวกันบาง นอนบนเตียงอันเดยีวกันบาง  นอนรวมเคร่ืองลาดอันเดยีวกันบาง นอน 
คลุมผาหมผืนเดียวกันบาง นอนรวม  เคร่ืองลาดและคลุมผาหมรวมกันบาง กับกุลสตรี กุลธิดา  
กุมารีแหงตระกูล  สะใภแหงตระกูล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลาวกิาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทัดทรง   
ดอกไมของหอมและเคร่ืองลูบไลบาง ฟอนรําบาง ขับรองบาง ประโคมบาง  เตนรําบาง ฟอนรํา 
กับหญิงฟอนรําบาง ขับรองกับหญิงฟอนรําบาง ประโคม  กับหญิงฟอนรําบาง เตนรํากับหญิงฟอนรํา 
บาง ฟอนรํากบัหญิงขับรองบาง ขับรอง  กับหญิงขับรองบาง ประโคมกับหญิงขับรองบาง เตนรํา 
กับหญิงขับรองบาง ฟอนรํา  กับหญิงประโคมบาง ขับรองกับหญิงประโคมบาง  ประโคมกับหญิง  
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ประโคมบาง  เตนรํากับหญิงประโคมบาง ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง ขับรองกับหญิงเตนรําบาง   
ประโคมกับหญิงเตนรําบาง  เตนรํากับหญิงเตนรําบาง เลนหมากรุกแถวละแปดตา  บาง เลนหมากรุก 
แถวละสิบตาบาง เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลน  หมากไหวบาง เลนโยนบวงบาง เลน 
ไมหึ่งบาง เลนฟาดใหเปนรูปตางๆ บาง  เลนสะกาบาง เลนเปาใบไมบาง เลนไถนอยๆ บาง  
เลนหกคะเมนบาง เลน  ไมกงัหันบาง เลนตวงทรายดวยใบไมบาง เลนรถนอยๆ บาง เลนธนู 
นอยๆ บาง  เลนเขียนทายบาง เลนทายใจบาง เลนเลียนคนพิการบาง หดัข่ีชางบาง หดั  ข่ีมา 
บาง หัดข่ีรถบาง หัดยิงธนูบาง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่งผลัดชางบาง วิ่งผลัด  มาบาง วิ่งผลัดรถบาง  
วิ่งขับกันบาง วิ่งเปยวกนับาง ผิวปากบาง ปรบมือบาง  ปลํ้ากันบาง ชกมวยกันบาง ปูลาดผา 
สังฆาฏิ ณ กลางสถานเตนรํา แลวพูดกับ  หญิงฟอนรําอยางนี้วา นองหญิง เธอจงฟอนรํา ณ ท่ีนี้  
ดังนี้บาง ใหการคํานับบาง  ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง เม่ือกอนชาวบานยังมีศรัทธาเล่ือมใส  
แตเดีย๋วนี้  เขาไมศรัทธาไมเล่ือมใสแลว แมทานประจําของสงฆกอนๆ บัดนี้ทายกทายิกา  ไดตัดขาด 
แลว ภกิษุมีศีลเปนท่ีรักยอมหลีกเล่ียงไป ภิกษเุลวทรามอยูครอง  พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจา 
ขอประทานพระวโรกาส พระผูมีพระภาคพึงสง  ภิกษุท้ังหลายไปสูชนบทกิฏาคีรีเถิด เพื่อวดัในชนบท 
กิฏาคีรีนี้จะพึงตั้งม่ันอยู     
        ภิกษุรูปน้ันรับคําของอุบาสกนั้นแลว ลุกจากอาสนะหลีกไปโดยทาง  พระนครสาวัตถี ถึง 
พระนครสาวตัถี พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก  คหบดี โดยลําดับ เขาเฝาพระผูมีพระ 
ภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง  ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ     
                                        พุทธประเพณี     
        [๘๖] กก็ารท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ทรงปราศรัยกับพระ  อาคันตุกะท้ังหลาย  
นั่นเปนพุทธประเพณี     
                                        ทรงปฏิสันถาร     
        ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภกิษุ รางกาย  ของเธอยงัพอทนได 
หรือ ยังพอใหเปนไปไดหรือ เธอเดินทางมามีความลําบาก  นอยหรือ และเธอมาจากไหน     
        ภิกษุรูปนัน้กราบทูลวา ขาพระพุทธเจายังพอทนได พระพุทธเจาขา  ยังพอใหเปนไปได  
พระพุทธเจาขา และขาพระพุทธเจาเดินทางมา มีความ  ลําบากเล็กนอย ขาพระพุทธเจาจําพรรษาใน 
แควนกาสีแลว เม่ือจะมายังพระนคร  สาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค ไดผานชนบทกฏิาคีรี พระ 
พุทธเจาขา คร้ัน  เวลาเชา ขาพระพุทธเจาครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังชนบท  
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กิฏาคีรี อุบาสกคนหนึ่ง ไดแลเห็นขาพระพทุธเจากําลังเท่ียวบิณฑบาตอยูใน  ชนบทกฏิาคีรี คร้ัน 
แลวไดเขาไปหาขาพระพุทธเจา กราบไหวขาพระพุทธเจาแลว  ถามวา ทานไดบิณฑะบางไหม ขอรับ  
ขาพระพุทธเจาตอบวา ยังไมไดบิณฑะ  เลยจะ เขาพูดวา นิมนตไปเรือนผมเถิด ขอรับ แลวนํา 
ขาพระพุทธเจาไปเรือน  ใหฉันแลวถามวา พระคุณเจาจักไปท่ีไหน ขอรับ ขาพระพุทธเจาตอบวา  
จัก  ไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคจะ เขาพูดวา ทานขอรับ ถาเชนนั้น  ขอทานจง 
กราบถวายบังคมพระบาทยคุลของพระผูมีพระภาค ดวยเศียรเกลา และ  ขอจงกราบทูลตามถอยคํา 
ของกระผมอยางนี้วา พระพทุธเจาขา วัดในชนบทกิฏาคีรี  โทรม ภิกษพุวกพระอัสสชิและพระ 
ปุนัพพสุกะเปนเจาถ่ินในชนบทกิฏาคีรี เปน  ภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอประพฤติอนาจารเหน็ 
ปานนี้ คือ ปลูกตนไมดอก  เองบาง ใชใหผูอ่ืนปลูกบาง ... ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง  
เม่ือกอน  ชาวบานยังมีศรัทธาเล่ือมใส แตเดี๋ยวนี้เขาไมศรัทธาไมเล่ือมใสแลว แมทาน  ประจําของ 
สงฆกอนๆ บัดนี้ทายกทายกิาไดตัดขาดแลว ภกิษุมีศีลเปนท่ีรัก  ยอมหลีกเล่ียงไป ภกิษุเลวทราม 
อยูครอง พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาขอ  ประทานพระวโรกาส พระองคควรสงภกิษุท้ังหลาย 
ไปสูชนบทกิฏาคีรี เพื่อวัด  ในชนบทกิฏาคีรีนี้ จะพึงต้ังม่ันอยู ดังนี้ ขาพระพุทธเจามาจากชนบท 
กิฏาคีรีนั้น  พระพุทธเจาขา ฯ     
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม     
        [๘๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ  เปนเคามูลนั้น  
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษุ  ท้ังหลาย ขาววา ภกิษุพวก 
อัสสชิและปุนัพพสุกะ เปนเจาถ่ินในชนบทกิฏาคีรี เปน  ภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอประพฤติ 
อนาจารเห็นปานดังนี้ คือ ปลูกตนไมดอก  เองบาง ใชผูอ่ืนปลูกบาง ... ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ 
บาง เม่ือกอนชาว  บานยังมีศรัทธาเล่ือมใส แตเดี๋ยวนี้เขาไมศรัทธาไมเล่ือมใสแลว แมทานประจํา   
ของสงฆกอนๆ บัดนี้ทายกทายิกาไดตัดขาดแลว ภิกษุมีศีลเปนท่ีรักยอมหลีก  เล่ียงไป ภิกษ ุ
เลวทรามอยูครอง ดังนี้ จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา     
                                        ทรงติเตียน     
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของ  โมฆบุรุษเหลานั้น 
นั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได  ไมควรทํา  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ไฉน ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดประพฤติอนาจาร  เห็นปานดังนี้ คือ  
ไดปลูกตนไมดอกเองบาง ไดใชใหผูอ่ืนปลูกบาง ไดรดน้ํา  เองบาง ไดใชใหผูอ่ืนรดบาง ไดเก็บ 
ดอกไมเองบาง ไดใชใหผูอ่ืนเก็บบาง ได  รอยกรองดอกไมเองบาง ไดใชใหผูอ่ืนรอยกรองบาง  
ไดทํามาลัยตอกานเองบาง  ไดใชใหผูอ่ืนทาํบาง ไดทํามาลัยเรียงกานเองบาง ไดใชใหผูอ่ืนทําบาง  
ไดทํา  ดอกไมชอเองบาง ไดใชใหผูอ่ืนทําบาง ไดทําดอกไมพุมเองบาง ไดใชใหผูอ่ืน  ทําบาง ไดทํา 
ดอกไมเทริดเองบาง ไดใชใหผูอ่ืนทําบาง ไดทําดอกไมพวงเองบาง  ไดใชใหผูอ่ืนทาํบาง ไดทํา 
ดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง ไดใชใหผูอ่ืน  ทําบาง พวกเธอไดนําไปเองบาง ไดใชใหผูอ่ืน 
นําไปบาง ซ่ึงมาลัยตอกาน ไดนํา  ไปเองบาง ไดใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงมาลัยเรียงกาน ไดนําไปเองบาง  
ไดใชให  ผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมชอ ไดนําไปเองบาง ไดใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึง   
ดอกไมพุม ไดนําไปเองบาง ไดใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมเทริด  ไดนําไปเองบาง ไดใชให 
ผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมพวง ไดนําไปเอง  บาง ไดใชใหผูอ่ืนนําไปบาง ซ่ึงดอกไมแผงสําหรับ 
ประดับอก เพือ่กุลสตรี  เพื่อกุลธิดา เพื่อกมุารีแหงตระกลู เพื่อสะใภแหงตระกูล เพือ่กุลทาสี  
พวก  เธอไดฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกนับาง ไดดื่มนํ้าในขันใบเดียวกันบาง ไดนัง่  บนอาสนะ 
อันเดียวกนับาง ไดนอนบนเตียงอันเดยีวกนับาง ไดนอนรวมเคร่ืองลาด  อันเดียวกนับาง ไดนอน 
คลุมผาหมผืนเดียวกันบาง ไดนอนรวมเคร่ืองลาดและ  คลุมผาหมรวมกันบางกับกุลสตรี กุลธิดา  
กุมารีแหงตระกูล สะใภแหงตระกูล  กุลทาสี ไดฉันอาหารในเวลาวิกาลบาง ไดดื่มนํ้าเมาบาง ไดทัด 
ทรงดอกไมของหอม  และเคร่ืองลูบไลบาง ไดฟอนรําบาง ไดขับรองบาง ไดประโคมบาง ไดเตนรํา 
บาง  ไดฟอนราํกับหญิงฟอนรําบาง ไดขับรองกับหญิงฟอนรําบาง ไดประโคมกับหญิงฟอน  รําบาง 
ไดเตนรํากับหญิงฟอนรําบาง ไดฟอนรํากับหญิงขับรองบาง ไดขับรองกบัหญิง  ขับรองบาง ได 
ประโคมกับหญิงขับรองบาง ไดเตนรํากับหญิงขับรองบาง ได  ฟอนรํากับหญิงประโคมบาง ไดขับ 
รองกับหญิงประโคมบาง ไดประโคมกับหญิง  ประโคมบาง ไดเตนรํากับหญิงประโคมบาง ไดฟอนรํา 
กับหญิงเตนรําบาง ไดขับ รองกับหญิงเตนรําบาง ไดประโคมกับหญิงเตนรําบาง ไดเตนรํากับหญิง 
เตนรําบาง  ไดเลนหมากรุกแถวละแปดตาบาง ไดเลนหมากรุกแถวละสิบตาบาง ไดเลน  หมากเก็บ 
บาง ไดเลนชิงนางบาง ไดเลนหมากไหวบาง ไดเลนโยนหวงบาง  ไดเลนไมหึ่งบาง ไดเลนฟาด 
ใหเปนรูปตางๆ บาง ไดเลนสะกาบาง ไดเลน  เปาใบไมบาง ไดเลนไถนอยๆ บาง ไดเลนหกคะเมน 
บาง ไดเลนไมกังหันบาง  ไดเลนตวงทรายดวยใบไมบาง ไดเลนรถนอยๆ บาง ไดเลนธนูนอยๆ  
บาง  ไดเลนเขียนทายบาง ไดเลนทายใจบาง ไดเลนเลียนคนพิการบาง ไดหัดข่ีชาง  บาง ไดหัด  
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ข่ีมาบาง ไดหดัข่ีรถบาง ไดหัดยิงธนูบาง ไดหัดเพลงอาวุธบาง  ไดวิ่งผลัดชางบาง ไดวิ่งผลัดมา 
บาง ไดวิ่งผลัดรถบาง ไดวิ่งขับกันบาง ไดวิง่  เปยวกันบาง ไดผิวปากบาง ไดปรบมือบาง ไดปลํ้า 
กันบาง ไดชกมวยกันบาง  ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถานท่ีเตนรําแลว ไดพูดกับหญิงฟอนรํา 
อยางนี้วา  นองหญิง เธอจงฟอนรํา ณ ท่ีนี ้ดังนี้บาง ไดใหการคํานับบาง ไดประพฤติ  อนาจาร 
มีอยางตางๆ บาง เม่ือกอนชาวบานยงัมีศรัทธาเล่ือมใส แตเดี๋ยวนี้เขา  ไมศรัทธาไมเล่ือมใสแลว  
แมทานประจําของสงฆกอนๆ บัดนี้ทายกทายิกาได  ตัดขาดแลว ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักยอมหลีกเล่ียง 
ไป ภิกษุเลวทรามอยูครองเลา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานัน้นั่น ไมเปนไปเพื่อ  ความเล่ือมใสของ 
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถา รับส่ัง  กะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะวา 
ไปเถิด สารีบุตรและโมคคัลลานะ พวกเธอ  ไปถึงชนบทกิฏาคีรีแลวจงทําปพพาชนียกรรมแกภิกษ ุ
พวกอัสสชิ และปุนัพพสุกะ  จากชนบทกิฏาคีรี เพราะภกิษุพวกนั้นเปนสัทธิวิหาริกของพวกเธอ     
        พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกราบทูลถามวา พวกขาพระพทุธเจา  จะทําปพพาชนีย 
กรรมแกภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนพัพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี  ไดดวยวิธีไร เพราะภิกษุพวกน้ัน 
ดุราย หยาบคาย พระพุทธเจาขา     
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตรและโมคคัลลานะ ถาเชนนัน้พวกเธอจงไปพรอมดวย 
ภิกษหุลายๆ รูป     
        พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะกราบทูลรับสนองพระผูมีพระภาควา  อยางนั้น 
พระพุทธเจาขา ฯ     
                                        วิธีทําปพพาชนียกรรม     
        [๘๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แลปพพาชนียกรรม  พึงทําอยางนี้ คือ  
พึงโจทภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะกอน คร้ันแลวพึงให  พวกเธอใหการ แลวพึงปรับอาบัติ  
คร้ันแลว ภกิษผูุฉลาด ผูสามารถ พึง  ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:-     
                                        กรรมวาจาทําปพพาชนียกรรม     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษพุวกพระอัสสชิและ  พระปุนัพพสุกะเหลานี้  
เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลว  ทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้  
เขาไดเหน็อยูดวย  เขาไดยนิอยูดวย และสกลุท้ังหลายถูกภิกษเุหลานี้ประทุษรายแลว  เขา  
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ไดเหน็อยูดวย เขาไดยนิอยูดวย ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ี  แลว สงฆพึงทําปพพาชนี 
ยกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพ-  พสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิ  
และพระปุนัพพสุกะ  ไมพึงอยูในชนบทกฏิาคีรี นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษพุวกพระอัสสชิและ  พระปุนัพพสุกะเหลานี้เปน 
ผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลว  ทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขาได 
เห็นอยูดวย  เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายถูกภิกษุเหลานี้ประทุษรายแลว  เขาไดเห็น 
อยูดวย เขาไดยินอยูดวย สงฆทําปพพาชนยีกรรมแกภิกษุ  พวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ 
จากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระ  อัสสชิและพระปุนพัพสุกะไมพึงอยูในชนบทกฏิาคีรี การ 
ทําปพพา-  ชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี  วา ภกิษุพวก 
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพงึอยูในชนบทกิฏาคีรี  ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปน 
ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน  ผูนั้นพึงพดู     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุพวกพระ 
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้เปนผูประทุษ  รายสกลุ มีความประพฤติเลวทราม ความ 
ประพฤติเลวทรามของภิกษุ  เหลานี้ เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายถูก 
ภิกษุ  เหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเหน็อยูดวย เขาไดยินอยูดวย สงฆทํา  ปพพาชนียกรรม 
แกภกิษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบท  กิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและ 
พระปุนัพพสุกะ ไมพึงอยูในชนบท  กิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรมแกภิกษพุวกพระอัสสชิ  
และพระปุนัพ-  พสุกะจากชนบทคีรีวา ภกิษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพงึอยูใน 
ชนบทกิฏาคีรี ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไม  ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้ 
พึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุพวก 
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้ เปนผู  ประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม  
ความเลวทรามของภิกษุ  เหลานี้ เขาไดเหน็อยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลท้ังหลายถูก  ภกิษ ุ
เหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย  สงฆทําปพพาชนียกรรมแกพวก 
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จาก  ชนบทกิฏาคีรีวา ภกิษุพวกพระอสัสชิและพระปุนัพพสุกะ 
ไมพึงอยูใน  ชนบทกิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรมแกภกิษุพวกพระอสัสชิและพระ  ปุนัพพสุกะ 
จากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ  ไมพึงอยูในชนบทกฏิาคีรี ชอบ 
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด  
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        ปพพาชนียกรรม สงฆทําแลวแกภกิษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบท 
กิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพงึอยูในชนบทกิฏาคีรี ชอบแกสงฆ 
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา  ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ     
                                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ เปน  กรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ไม  สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน  กรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๙๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืน  อีก เปนกรรมไม 
เปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะ  ไมตองอาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติมิใชเปน 
เทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติท่ีแสดง  แลว ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๙๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แม  แมอ่ืนอีก เปนกรรมไม 
เปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ไมโจท  กอนแลวทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการกอน 
แลวทํา ๑ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๙๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แม  อ่ืนอีก เปนกรรมไม 
เปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑  ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน 
วรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๕     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือ ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑  ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน 
วรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม 
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี     
                                        หมวดท่ี ๖     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือ ทําไมตามปฏิญาณ ๑  ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี    
                                        หมวดท่ี ๗     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตองอาบัติ ๑  ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี     
                                        หมวดท่ี ๘     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติมิใชเปน  เทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑  
สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี     
                                        หมวดท่ี ๙     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติท่ีแสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ 
เปนวรรคทํา ๑  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี     
                                        หมวดท่ี ๑๐     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑  ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  ไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี     
                                        หมวดท่ี ๑๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือ ไมใหจาํเลยใหการ  กอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ 
เปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  ไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี     
                                        หมวดท่ี ๑๒     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑  ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม  ไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัยและระงับแลวไมดี ฯ     
                                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ     
                                        __________________     
                                ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ เปน  กรรมเปนธรรม เปน 
วินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอนแลว  ทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน 
วินัย และระงับดีแลว ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๒     
        [๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา  เพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑  
ทําเพราะอาบัติยังไมไดแสดง ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืน  อีก เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ให  จาํเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับ 
อาบัติแลวทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน 
วินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืน  อีก เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดย  ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน 
วินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง 
กันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน 
วินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมกันทํา ๑  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง 
กันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน 
วินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๑๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติเปน  เทสนาคามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑  
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน 
วินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๙     
        [๑๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติยังไมไดแสดง ๑ ทําโดยธรรม ๑  
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน 
วินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๐     
        [๑๐๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง 
กันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน 
วินัย และระงับดีแลว ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๑๑     
        [๑๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆ 
พรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน 
วินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๒     
        [๑๐๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปพพาชนยีกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง 
กันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปพพาชนียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปน 
วินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ     
                                        __________________     
                                ขอท่ีสงฆจํานง ๑๔ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๑๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย 
กรรมก็ได คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอ้ือฉาว กออธิกรณ 
ในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก  มีมรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวย 
การคลุกคลีอันไมสมควร ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรม 
ก็ได ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๑๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆ จํานงจะพึงลง  
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ปพพาชนียกรรมก็ได คือ เปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เปนผูมี  อาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ เปน 
ผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึงลง  ปพพาชนียกรรม 
ก็ได ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๑๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆ  จํานงจะพึงลง 
ปพพาชนียกรรมก็ได คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียน  พระธรรม ๑ กลาวติเตียน 
พระสงฆ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึง  ลงปพพาชนียกรรม 
ก็ได ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๑๐๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆจํานงจะพึงลง 
ปพพาชนียกรรมก็ได คือ เลนคะนองกาย ๑ เลนคะนองวาจา ๑  เลนคะนองกายและวาจา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรม 
ก็ได ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๑๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆจํานงจะพึงลง 
ปพพาชนียกรรมก็ได คือ ประพฤติอนาจารทางกาย ๑ ประพฤติ  อนาจารทางวาจา ๑ ประพฤติอนาจาร 
ทางกายและวาจา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรม 
ก็ได ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๑๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆจํานงจะพึงลง 
ปพพาชนียกรรมก็ได คือ บังอาจลบลางพระบัญญัติทางกาย ๑  บังอาจลบลางพระบัญญัติทางวาจา ๑  
บังอาจลบลางพระบัญญัติทางกายและวาจา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรม 
ก็ได ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๗     
        [๑๑๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆจํานงจะพึงลง 
ปพพาชนียกรรมก็ได คือ ประกอบมิจฉาชีพทางกาย ๑ ประกอบ  มิจฉาชีพทางวาจา ๑ ประกอบ 
มิจฉาชีพทางกายและวาจา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึง  ลงปพพาชนียกรรม 
ก็ได ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๑๑๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแก  ภกิษุ ๓ รูป คือ  
รูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท  กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑  
รูปหนึ่งเปนพาล ไมฉลาด มีวิบัติมาก  มีมรรยาทไมสมควร ๑ รูปหนึ่งอยูคลุกคลีกับคฤหัสถ  
ดวยการคลุกคลีอันไม  สมควร ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษุ ๓ รูปนี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึงลง  ปพพาชนียกรรมกไ็ด ฯ     
                                        หมวดท่ี ๙     
        [๑๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแก  ภกิษุ ๓ รูป แมอ่ืน 
อีกก็ได คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ รูปหนึ่งเปน  ผูมีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑  
รูปหนึ่งเปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษุ ๓ รูปนี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมกไ็ด ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๐     
        [๑๑๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแก  ภกิษุ ๓ รูป แมอ่ืน 
อีกก็ได คือ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ รูปหนึ่งกลาว  ติเตียนพระธรรม ๑ รูปหนึ่งกลาว 
ติเตียนพระสงฆ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษุ ๓ รูปนี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย  กรรมกไ็ด ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๑     
        [๑๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแก  ภกิษุ ๓ รูป แมอ่ืน 
อีกก็ได คือ รูปหนึ่งเลนคะนองกาย ๑ รูปหนึ่งเลนคะนองวาจา ๑ รูปหนึ่งเลนคะนองกายและ 
วาจา ๑  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 45 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษุ ๓ รูปนี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมกไ็ด ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๒     
        [๑๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแกภกิษุ ๓ รูป แมอ่ืน 
อีกก็ได คือ รูปหนึ่งประพฤติอนาจารทางกาย ๑ รูปหนึ่ง  ประพฤติอนาจารทางวาจา ๑ รูปหนึ่งประ 
พฤติอนาจารทางกายและวาจา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษุ ๓ รูปนี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย  กรรมกไ็ด ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๓     
        [๑๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแกภกิษุ ๓ รูป แมอ่ืน 
อีกก็ได คือ รูปหนึ่งบังอาจลบลางพระบัญญัติทางกาย ๑ รูปหนึ่ง  บังอาจลบลางพระบัญญัติทางวาจา ๑ 
รูปหนึ่งบังอาจลบลางพระบัญญัติทางกายและ  วาจา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษุ ๓ รูปนี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมกไ็ด ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๔     
        [๑๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแกภกิษุ ๓ รูปแมอ่ืน 
อีกก็ได คือ รูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพทางกาย ๑ รูปหนึง่  ประกอบมิจฉาชีพทางวาจา ๑ รูปหนึ่ง 
ประกอบมิจฉาชีพทางกายและวาจา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษุ ๓ รูปนี้แล เม่ือสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมกไ็ด ฯ     
                                        ขอท่ีสงฆจํานง ๑๔ หมวด จบ     
                                __________________     
                                        วัตร ๑๘ ขอในปพพาชนียกรรม     
        [๑๑๙] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุท่ีถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว ตองประพฤติโดยชอบ     
        วิธีประพฤติโดยชอบในปพพาชนยีกรรมนั้น ดังตอไปนี้:-     
        ๑. ไมพึงใหอุปสมบท     
        ๒. ไมพึงใหนิสัย     
        ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฐาก     
        ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงส่ังสอนภิกษุณี  
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        ๖. ถูกสงฆลงปพพาชนยีกรรมเพราะอาบัติใด ไมพงึตองอาบัตินั้น     
        ๗. ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกนั     
        ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๙. ไมพึงติกรรม     
        ๑๐. ไมพงึติภิกษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ๑๑. ไมพงึหามอุโบสถแกปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๑๓. ไมพงึทําการไตสวน     
        ๑๔. ไมพงึเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๑๕. ไมพงึยังภกิษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๑๖. ไมพงึโจทภิกษุอ่ืน     
        ๑๗. ไมพงึใหภกิษุอ่ืนใหการ     
        ๑๘. ไมพงึชวยภิกษุกับภิกษใุหสูอธิกรณกัน ฯ     
                                วัตร ๑๘ ขอ ในปพพาชนียกรรม จบ     
                                ________________________     
                                        ภิกษุสงฆเดินทางไปลงโทษ     
        [๑๒๐] คร้ังนั้น ภกิษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนประมุขไดไปสูชนบท 
กิฏาคีรี แลวลงปพพาชนียกรรมแกพวกภกิษุอัสสชิและ  ปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีวา พวก 
ภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะไมพึงอยูใน  ชนบทกิฏาคีรี     
        พวกภิกษอัุสสชิและปุนัพพสุกะเหลานั้น ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว  ไมประพฤติโดย 
ชอบ ไมหายเยอหยิ่ง ไมประพฤติแกตวั ไมขอขมาภิกษุท้ังหลาย  ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยัง 
ใสความวา ลําเอียงเพราะความพอใจ ลําเอียงเพราะ  ความขัดเคือง ลําเอียงเพราะความหลง ลําเอียง 
เพราะความกลัว หลีกไปเสียก็มี  สึกเสียกมี็     
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา  ไฉนพวกภิกษ ุ
อัสสชิและปุนัพพสุกะ ถูกสงฆลงปพพาชนยีกรรมแลว จึงไดไม  ประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอ 
หยิ่ง ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุท้ังหลาย  ยังดา ยงับริภาษการกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียง  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 47 
เพราะความพอใจ ลําเอียงเพราะ  ความขัดเคือง ลําเอียงเพราะความหลง ลําเอียงเพราะความกลัว  
หลีกไปเสียก็มี  สึกเสียก็มีเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ     
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม     
        [๑๒๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ เหตุเปนเคามูลน้ัน  
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววาพวกภิกษ ุ
อัสสชิและปุนัพพสุกะถูกสงฆลงปพพาชนยีกรรมแลว ไมประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิ่ง ไม 
ประพฤติแกตวั ไมขอขมา  ภิกษุท้ังหลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยงัใสความวา ลําเอียงเพราะ 
ความพอใจ ลําเอียงเพราะความขัดเคือง ลําเอียงเพราะความหลง ลําเอียงเพราะความกลัว  หลีก 
ไปเสียก็มี สึกเสียก็มี จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา     
                                        ทรงติเตียน     
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลา 
นั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได  ไมควรทาํ ไฉนภกิษุโมฆบุรุษ 
เหลานั้น ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว จึงไดไม  ประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิง่ ไมประ 
พฤติแกตวั ไมขอขมาภิกษุท้ังหลาย  ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงเพราะ 
ความพอใจ ลําเอียงเพราะ  ความขัดเคือง ลําเอียงเพราะความหลง ลําเอียงเพราะความกลัว หลีกไป 
เสียก็มี  สึกเสียก็มีเลา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การกระทําของภกิษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส 
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะ  ภกิษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงระงับปพพาชนียกรรม ฯ     
                                วัตรท่ีไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๑๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูประกอบดวยองค  
๕ คือ     
        ๑. ใหอุปสมบท  
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        ๒. ใหนสัิย     
        ๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. รับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษุณี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ยังส่ังสอนภกิษุณี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๑๒๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภกิษุผูประกอบดวยองค ๕  
แมอ่ืนอีก คือ     
        ๑. ถูกสงฆลงปพพาชนยีกรรมเพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น     
        ๒. ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๔. ติกรรม     
        ๕. ติภิกษท้ัุงหลายผูทํากรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๑๒๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภกิษุผูประกอบดวยองค ๘  
คือ     
        ๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภกิษุ     
        ๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ทําการไตสวน     
        ๔. เร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๕. ยังภกิษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๖. โจทภกิษุอ่ืน     
        ๗. ใหภกิษุอ่ืนใหการ     
        ๘. ชวยภกิษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรม ฯ     
                        วัตรท่ีไมควรระงับ ๑๘ ขอ ในปพพาชนียกรรมจบ  
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                                วัตรท่ีควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด     
        [๑๒๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภกิษุผูประกอบดวยองค ๕ คือ     
        ๑. ไมใหอุปสมบท     
        ๒. ไมใหนิสัย     
        ๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. ไมรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมส่ังสอนภกิษุณี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๑๒๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภกิษุผูประกอบดวยองค ๕  
แมอ่ืนอีก คือ     
        ๑. ถูกสงฆลงปพพาชนยีกรรมเพราะอาบัติใด ไมตองอาบัตินั้น     
        ๒. ไมตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๔. ไมติกรรม     
        ๕. ไมติภกิษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๑๒๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภกิษุผูประกอบดวยองค ๘ 
คือ     
        ๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ไมทําการไตสวน     
        ๔. ไมเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๕. ไมยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส  
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        ๖. ไมโจทภิกษุอ่ืน     
        ๗. ไมใหภิกษุอ่ืนใหการ     
        ๘. ไมชวยภกิษุกับภิกษใุหสูอธิกรณกนั     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรม ฯ     
        วัตรท่ีควรระงับ ๑๘ ขอ ในปพพาชนียกรรม จบ     
                                __________________     
                                วิธีระงับปพพาชนียกรรม     
        [๑๒๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพงึระงับปพพาชนียกรรมอยางนี้  คือ ภิกษุท่ีถูกลง 
ปพพาชนียกรรมนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบาไหวเทาภิกษุท้ังหลายผูแกพรรษา 
กวา แลวนั่งกระโหยงประคองอัญชลี กลาวคําขอระงับกรรมน้ันอยางนี ้วาดังนี:้-     
                                        คําขอระงับปพพาชนียกรรม     
        ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบหายเยอหยิ่ง  
ประพฤติแกตวัได บัดนี้ขาพเจาขอระงับปพพาชนียกรรม     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ จตุตถกรรมวาจา  วาดงันี้:-     
                                        กรรมวาจาระงับปพพาชนียกรรม     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ ถูกสงฆ  ลงปพพาชนียกรรมแลว  
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติ  แกตวัได บัดนี้ ขอระงับปพพาชนียกรรม ถา 
ความพรอมพรั่งของสงฆ  ถึงท่ีแลว สงฆพงึระงับปพพาชนียกรรม แกภิกษุมีช่ือนี้ นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษช่ืุอนี้รูปนี้ ถูกสงฆลง  ปพพาชนียกรรมแลว  
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแก  ตวัได บัดนี้ขอระงับปพพาชนียกรรม สงฆระงับ 
ปพพาชนียกรรม แก  ภกิษุมีช่ือนี้ การระงับปพพาชนียกรรมแกภกิษุมีช่ือนี้ ชอบแกทานผูใด   
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ...  
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        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุมีช่ือนีรู้ป 
นี้ ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว ประพฤติ  โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้  
ขอระงับปพพาชนีย-  กรรม สงฆระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุมีช่ือนี้ การระงับปพพาชนีย-   
กรรมแกภิกษมีุช่ือนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผู 
นั้นพึงพูด     
        ปพพาชนียกรรมอันสงฆระงับแลวแกภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา 
ทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี ฯ     
                                ปพพาชนียกรรม ท่ี ๓ จบ     
                                        ____________     
                                ปฏิสารณียกรรม ท่ี ๔     
                                        เร่ืองพระสุธรรม     
        [๑๒๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ทานพระสุธรรมเปนเจาอาวาส เปนชางกอสราง รับภัตร 
ประจําของจิตตะคหบดี ในเมืองมัจฉิกาสณฑ ในคราวท่ีจิตตะคหบดีประสงคจะนิมนตสงฆ คณะ 
หรือบุคคล จะไมบอกทานพระสุธรรมกอน  นิมนตสงฆ คณะ หรือบุคคล ไมเคยมี     
        สมัยตอมา พระเถระหลายรูปดวยกนั คือ ทานพระสารีบุตร ทานพระมหาโมคคัลลานะ  
ทานพระมหากจัจานะ ทานพระมหาโกฏฐิกะ ทานพระมหากัปปนะ ทานพระมหาจุนทะ ทานพระ 
อนุรุทธะ ทานพระเรวตะ ทานพระ  อุบาลี ทานพระอานนท และทานพระราหุล ไดเท่ียวจาริกไป 
ในแควนกาสี  เดินทางไปถึงเมืองมัจฉิกาสณฑ ฯ     
                                        จิตตะคหบดีตอนรับพระอาคันตุกะ     
        [๑๓๐] จติตะคหบดไีดทราบขาวแนถนัดวา พระเถระหลายรูปมาถึงเมืองมัจฉิกาสณฑแลว 
โดยลําดับ จึงเขาไปในสํานักของพระเถระ คร้ันแลวจึงอภวิาท  พระเถระทั้งหลายแลวนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง ทานพระสารีบุตรไดช้ีแจงให  จิตตะคหบดีผูนั่งเรียบรอยแลว ใหเห็นแจง สมาทาน  
อาจหาญ ราเริง ดวย  ธรรมีกถา คร้ันจิตตะคหบดีอันทานพระสารีบุตรช้ีแจง ใหเหน็แจง สมาทาน   
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกลาวคําอาราธนานี้แกพระเถระท้ังหลาย  วา ขอพระเถระ 
ท้ังหลายจงกรุณารับอาคันตุกะภัตรของขาพเจา เพื่อเจริญบุญกุศล  และปติปราโมทยในวันพรุงนีด้วย 
เถิด เจาขา พระเถระท้ังนั้นรับอาราธนาดวยอาการ  ดุษณภีาพ ฯ  
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        [๑๓๑] คร้ันจิตตะคหบดี ทราบการรับอาราธนาของพระเถระท้ังหลายแลว ลุกจากท่ีนั่ง 
ไหวพระเถระทั้งหลาย ทําประทักษณิแลวเขาไปหาทานพระสุธรรมถึงสํานัก นมัสการแลวไดยืนอยู 
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบเรียนอาราธนาทานพระสุธรรม ดังนี้วา ขอพระคุณเจา 
สุธรรม จงกรุณารับภัตตาหารของขาพเจา เพื่อเจริญบุญกุศลปติและปราโมทยในวันพรุงนี้ พรอม 
กับ  พระเถระทั้งหลายดวยเถิด เจาขา     
        ท่ีนั้น ทานพระสุธรรมคิดวา คร้ังกอนๆ จิตตะคหบดีนี้ประสงคจะนิมนตสงฆ คณะ  
หรือบุคคล คราวใด จะไมบอกเรากอนแลวนิมนตสงฆ คณะ หรือ บุคคลไมเคยมี แตเดี๋ยวนี้  
เขาไมบอกเรากอน แลวนิมนตพระเถระท้ังหลาย  เดีย๋วนี้จิตตะคหบดนีี้ ลบหลูเมินเฉย ไมยนิด ี
ในเราเสียแลว จึงไดกลาวคํานี้แก  จิตตะคหบดีวา อยาเลย คหบดี อาตมาไมรับนิมนต     
        จิตตะคหบดี ไดกราบเรียนอาราธนาทานพระสุธรรมเปนคํารบสองวา  ขอพระคุณเจาสุธรรม  
จงกรุณารับภัตตาหารของขาพเจา เพื่อเจริญบุญกุศลปติและ  ปราโมทยในวันพรุงนี้ พรอมกับพระเถระ 
ท้ังหลายดวยเถิด เจาขา     
        ทานพระสุธรรมตอบวา อยาเลย คหบดี อาตมาไมรับนิมนต     
        จิตตะคหบดี ไดกราบเรียนอาราธนาทานพระสุธรรมเปนคํารบสามวา ขอ  พระคุณเจาสุธรรม  
จงกรุณารับภัตตาหารของขาพเจา เพื่อเจริญบุญกุศลปติและ  ปราโมทยในวันพรุงนี้ พรอมกับพระเถระ 
ท้ังหลายดวยเถิด เจาขา     
        ทานพระสุธรรมตอบวา อยาเลย คหบดี อาตมาไมรับนิมนต     
        ทีนั้น จิตตะคหบดีคิดวา จักทําอะไรแกเรา เม่ือพระคุณเจาสุธรรมรับ  นิมนต หรือไมรับ 
นิมนต แลวไหวทานพระสุธรรมทําประทักษิณกลับไป ฯ     
                                        วิวาทกับคหบดี     
        [๑๓๒] คร้ังนั้น จิตตะคหบดีส่ังใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอันประณีตถวายพระเถระ 
ท้ังหลายโดยผานราตรีนั้น จงึทานพระสุธรรมคิดวา ถากระไร เรา  พึงตรวจดูขาทนียโภชนียาหารท่ี 
จิตตะคหบดีตกแตงถวายพระเถระท้ังหลาย คร้ันถึง  เวลาเชา นุงอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวร 
เขาไปสูนิเวศนของจิตตะคหบดี แลว  นั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย     
        ทีนั้น จิตตะคหบดเีขาไปหาทานพระสุธรรม นมัสการแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง  
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        ทานพระสุธรรมไดกลาวคํานี้แกจิตตะคหบดี ผูนั่งเรียบรอยแลววา ทานคหบดี ขาทนีย 
โภชนียาหารนี ้ทานตกแตงไวมากนกั แตของส่ิงหนึ่ง ท่ีเขาเรียกวา ขนมแดกงา ไมมีในจํานวนนี้     
        จิตตะคหบดีกลาวความตําหนวิา ทานเจาขา เม่ือพระพุทธพจนมากมายมี  อยู แตพระ 
คุณเจาสุธรรมมากลาววา ขนมแดกงา ซ่ึงเปนคําเล็กนอย     
        ทานเจาขา เร่ืองเคยมีมาแลว พอคาชาวทักษณิาบถ ไดไปสูชนบทแถบ  ตะวันออก พวก 
เขานําแมไกมาแตท่ีนั้น ตอมาแมไกนัน้สมสูอยูดวยพอกากอ็อก  ลูกมา คราวใดลูกไกนัน้ปรารถนาจะ 
รองอยางกา คราวน้ันยอมรองเสียงการะคนไก คราวใดปรารถนาจะขันอยางไก คราวนัน้ยอมขัน 
เสียงไกระคนกา ฉันใด เม่ือ  พระพุทธพจนมากมายมีอยู พระคุณเจาสุธรรมมากลาววา ขนมแดกงา  
ซ่ึงเปน  คําเล็กนอย ก็ฉันนั้นเหมือนกนั     
        สุ. คหบดี ทานดาอาตมา คหบดี ทานบริภาษอาตมา คหบดี นัน่ อาวาสของทาน  
อาตมาจักหลีกไปจากอาวาสนั้น     
        จิ. ทานเจาขา ขาพเจามิไดดามิไดบริภาษพระคุณเจาสุธรรม ขออาราธนาพระคุณเจาสุธรรม 
จงอยูในวหิารอัมพาฏกวัน อันเปนสถานร่ืนรมย เขตเมือง  มัจฉิกาสณฑ ขาพเจาจกัทําการขวนขวาย 
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระคุณเจาสุธรรม     
        ทานพระสุธรรม ไดกลาวคํานี้แกจิตตะคหบดีเปนคํารบสองวา คหบดีทานดาอาตมา 
คหบดี ทานบริภาษอาตมา คหบดี นัน่อาวาสของทาน อาตมาจักหลีกไปจากอาวาสนัน้     
        จิ. ทานเจาขา ขาพเจามิไดดา มิไดบริภาษพระคุณเจาสุธรรม ขออาราธนาพระคุณเจา 
สุธรรม จงอยูในวิหารอัมพาฏกวัน อันเปนสถานร่ืนรมย  เขตเมืองมัจฉิกาสณฑ ขาพเจาจักทําการ 
ขวนขวาย จวีร บิณฑบาต เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระคุณเจาสุธรรม     
        ทานพระสุธรรม ไดกลาวคํานี้แกจิตตะคหบดีเปนคํารบสามวา คหบดี  ทานดาอาตมา  
คหบดี ทานบริภาษอาตมา คหบดี นัน่อาวาสของทาน อาตมาจักหลีกไปจากอาวาสนัน้     
        จิ. พระคุณเจาสุธรรมจักไปที่ไหน เจาขา     
        สุ. คหบดี อาตมาจักไปพระนครสาวตัถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค     
        จิ. ทานเจาขา ถาเชนนั้น ถอยคําอันใดที่พระคุณเจาไดกลาวแลว และ  ถอยคําอันใดท่ี 
ขาพเจาไดกลาวแลว ขอทานจงกราบทูลถอยคําอันนั้นท้ังมวลแด  พระผูมีพระภาค แตขอท่ีพระคุณเจา 
สุธรรมจะพึงกลับมาเมืองมัจฉิกาสณฑอีกนั้น  ไมอัศจรรยเลย เจาขา ฯ  
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                                พระสุธรรมเขาเฝาพระผูมีพระภาค     
        [๑๓๓] คร้ังนั้น ทานพระสุธรรมเก็บเสนาสนะแลว ถือบาตรจีวรเดินไปทางพระนคร 
สาวัตถี ถึงพระนครสาวัตถี พระเชตวันอารามของอนาถ  บิณฑิกคหบดี โดยลําดับ เขาเฝาพระผูมี 
พระภาค แลวถวายบังคม นัง่ ณ ท่ีควร  สวนขางหนึ่ง คร้ันแลวกราบทูลถอยคําท่ีตนกับคหบด ี
โตตอบกัน ใหพระผูมีพระภาคทรงทราบทุกประการ ฯ     
                                        ทรงติเตียน     
        [๑๓๔] พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั้น  
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได  ไมควรทํา จิตตะคหบดีผูมีศรัทธาเล่ือมใส  
เปนทายก กัปปยการก บํารุงสงฆ  ไฉนเธอจึงไดพดูกด พดูขม ดวยถอยคําอันเลวเลา ดูกร 
โมฆบุรุษ การกระทํา  ของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลว   
ทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะพระภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ถาเชนนั้น สงฆ  จงทําปฏิสารณีย 
กรรมแกภิกษสุุธรรม คือ ใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี     
                                วิธีทําปฏิสารณียกรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล วิธีทําปฏิสารณียกรรมพึงทําอยางนี้ พึงโจทภิกษุสุธรรมกอน  
คร้ันแลวพึงใหเธอใหการ แลวพึงปรับอาบัติ คร้ันแลวภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศให 
สงฆทราบดวยบัญญัติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:-     
                                        กรรมวาจาทําปฏิสารณียกรรม     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษสุุธรรมนี้ พูดกด พูดขม จิตตะคหบดี ผูมี 
ศรัทธาเล่ือมใส เปนทายก กปัปยการก ผูบํารุง  สงฆ ดวยถอยคําอันเลว ถาความพรอมพร่ัง 
ของสงฆถึงท่ีแลว สงฆ  พึงทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษสุุธรรม คือ ใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี  
นี้  เปนบัญญัต ิ    
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษสุุธรรมนี้ พูดกด พูดขม จิตตะคหบดี ผูมี 
ศรัทธาเล่ือมใส เปนทายก กปัปยการก ผูบํารุง  สงฆ ดวยถอยคําอันเลว สงฆทําปฏิสารณีย 
กรรมแกภิกษสุุธรรม คือ  ใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี การทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 55 
คือ  ใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด  
ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุสุธรรมนี้  
พูดกด พูดขม จิตตะคหบดี ผูมีศรัทธาเล่ือมใส  เปนทายก กับปยการก ผูบํารุงสงฆ ดวย 
ถอยคําอันเลว สงฆทํา  ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม คือใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี การทํา   
ปฏิสารณียกรรมแกภกิษุสุธรรม คือใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี ชอบ  แกทานผูใด ทานผูนั้นพึง 
เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใดทานผูนั้นพึงพูด     
        ปฏิสารณยีกรรมอันสงฆทําแลวแกภกิษุสุธรรม คือ ใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี ชอบ 
แกสงฆ เหตุนัน้จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ ฯ     
                                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๑๓๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ไมสอบ  ถามกอนแลวทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๑๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แม  อ่ืนอีก เปนกรรม 
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะ  ไมตองอาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติมิใช 
เปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติท่ีแสดง  แลว ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๑๓๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการ 
กอนแลวทํา ๑ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๑๓๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แม  อ่ืนอีก เปนกรรม 
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑  ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ 
เปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๑๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปน 
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือไมสอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปน 
ธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัยและระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๑๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําไมตาม  ปฏิญาณ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑  
สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๑๔๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืน  อีกเปนกรรม 
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตองอาบัต ิ๑ ทําโดยไมเปนธรรม  
๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๘     
        [๑๔๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปน 
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ๑ ทํา 
โดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แลเปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๙     
        [๑๔๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปน 
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติท่ีแสดงแลว ๑ ทําโดย 
ไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แลเปน  กรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๐     
        [๑๔๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปน 
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปน 
ธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๑     
        [๑๔๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ไมให  จาํเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดย 
ไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๑๒     
        [๑๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม  
๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แลเปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด ในปฏิสารณียกรรม จบ     
                                ________________________     
                                        ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๑๔๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แลเปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๑๔๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑  ทําเพราะอาบัติเปนเทสนา 
คามินี ๑ ทําเพราะอาบัติยังมิไดแสดง ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แลเปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๑๔๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปน 
กรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑  ใหจําเลยใหการกอนแลว 
ทํา ๑ ปรับอาบัติแลวทํา ๑  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 59 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๑๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปน 
กรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ ทําตอหนา ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอม 
เพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๑๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆ 
พรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๑๕๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปน 
กรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆ 
พรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๑๕๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปน 
กรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆ 
พรอมเพรียงกนัทํา ๑  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๑๕๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติ เปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑  
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แลเปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๙     
        [๑๕๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปน 
กรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ ทําเพราะอาบัติ  ยังมิไดแสดง ๑ ทําโดยธรรม ๑  
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แลเปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๐     
        [๑๕๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปน 
กรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆ 
พรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๑     
        [๑๕๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอน  แลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑  
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แลเปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 61 
                                        หมวดท่ี ๑๒     
        [๑๕๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปน 
กรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆ 
พรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปฏิสารณียกรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                        ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด ในปฏิสารณียกรรม จบ     
                                ________________________     
                                ขอท่ีสงฆจํานง ๔ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๑๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๕ เม่ือสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรม 
คือ:-     
        ๑. ขวนขวายเพื่อมิใชลาภแหงพวกคฤหัสถ     
        ๒. ขวนขวายเพื่อมิใชประโยชนแหงพวกคฤหัสถ     
        ๓. ขวนขวายเพื่ออยูมิไดแหงพวกคฤหัสถ     
        ๔. ดาวาเปรียบเปรยพวกคฤหัสถ     
        ๕. ยุยงพวกคฤหัสถกับพวกคฤหัสถใหแตกกัน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล เม่ือสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๑๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีกเม่ือสงฆจํานงพึงลง 
ปฏิสารณียกรรม คือ:-     
        ๑. พูดติเตียนพระพุทธเจาแกพวกคฤหัสถ     
        ๒. พูดติเตียนพระธรรมแกพวกคฤหสัถ     
        ๓. พูดติเตียนพระสงฆแกพวกคฤหัสถ     
        ๔. พูดกด พูดขม พวกคฤหัสถดวยถอยคําอันเลว     
        ๕. รับคําอันเปนธรรมแกพวกคฤหัสถ แลวไมทําจริง     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล เม่ือสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรม ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๓     
        [๑๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุ   
๕ รูป คือ รูปหนึ่งขวนขวายเพ่ือมิใชลาภแหงพวกคฤหัสถ ๑ รูปหนึ่งขวนขวาย  เพื่อมิใชประ 
โยชนแหงพวกคฤหัสถ ๑ รูปหนึ่งขวนขวายเพ่ืออยูมิไดแหงพวก  คฤหัสถ ๑ รูปหนึง่ดาวาเปรียบ 
เปรยพวกคฤหสัถ ๑ รูปหนึ่งยุยงพวกคฤหสัถ  กับพวกคฤหัสถใหแตกกัน ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรมแกภกิษุ ๕ รูป  นี้แล ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๑๖๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุอีก  ๕ รูปแมอ่ืน 
อีก คือ รูปหนึง่พูดติเตียนพระพุทธเจาแกพวกคฤหัสถ ๑ รูปหนึ่ง  พูดติเตียนพระธรรมแกพวก 
คฤหัสถ ๑ รูปหนึ่งพูดติเตียนพระสงฆแกพวกคฤหัสถ  ๑ รูปหนึ่งพดูกด พูดขมพวกคฤหัสถ 
ดวยถอยคําอันเลว ๑ รูปหนึ่งรับคําอัน  เปนธรรมแกพวกคฤหัสถแลว ไมทําจริง   ๑ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรมแกภกิษุ ๕ รูป  นี้แล ฯ     
                                        ขอท่ีสงฆจํานง ๔ หมวด จบ     
                                        __________________     
                                        วัตร ๑๘ ขอ ในปฏิสารณียกรรม     
        [๑๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุท่ีถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ตองประพฤติชอบ     
        วิธีประพฤติชอบในปฏิสารณียกรรมนั้น ดังตอไปนี้:-     
        ๑. ไมพึงใหอุปสมบท     
        ๒. ไมพึงใหนิสัย     
        ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลวก็ไมพึงส่ังสอนภิกษุณี     
        ๖. สงฆลงปฏิสารณียกรรมเพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น     
        ๗. ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกนั     
        ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๙. ไมพึงติกรรม  
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        ๑๐. ไมพงึติภิกษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ๑๑. ไมพงึหามอุโบสถแกปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๑๓. ไมพงึทําการไตสวน     
        ๑๔. ไมพงึเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๑๕. ไมพงึยังภกิษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๑๖. ไมพงึโจทภิกษุอ่ืน     
        ๑๗. ไมพงึใหภกิษุอ่ืนใหการ     
        ๑๘. ไมพงึชวยภิกษุกับภิกษใุหสูอธิกรณกัน     
                                วัตร ๑๘ ขอ ในปฏิสารณียกรรม จบ     
                                        __________________     
                                ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรม     
        [๑๖๔] คร้ังนั้น สงฆไดลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษสุุธรรม คือ ใหเธอขอขมาจิตตะ 
คหบดี เธอถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลวไปเมืองมัจฉิกาสณฑ เปนผูเกอ ไมอาจขอขมาจิตตะ 
คหบดีได จึงกลับมายังพระนครสาวัตถีอีก     
        ภิกษุท้ังหลายถามอยางนี้วา คุณสุธรรม คุณขอขมาจติตะคหบดแีลวหรือ     
        ทานพระสุธรรมตอบวา ทานท้ังหลาย ในเร่ืองนี้ ผมไดไปเมืองมัจฉิกาสณฑแลว เปน 
ผูเกอ ไมอาจขอขมาจิตตะคหบดีได     
        ภิกษเุหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงใหอนุทูตแกภกิษุสุธรรมเพ่ือขอขมาจิตตะคหบดี     
                                        วิธีใหอนุทูต     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล อนุทูตพึงใหอยางนี้ พึงขอใหภิกษุรับกอน คร้ันแลว ภกิษุผู 
ฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา  วาดังนี้:-     
                                        ญัตติทุติยกรรมวาจา     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆ  ถึงท่ีแลว สงฆพึงให 
ภิกษุมีช่ือนี้เปนอนุทูตแกภกิษุสุธรรมเพ่ือขอขมา  จิตตะคหบดี นี้เปนญัตติ  
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        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆใหภกิษุมีช่ือนีเ้ปนอนุ  ทูตแกภิกษุสุธรรม เพื่อ 
ขอขมาจิตตะคหบดี การใหภกิษุมีช่ือนี้เปน  อนุทูตแกภิกษุสุธรรม เพื่อขอขมาจิตตะคหบดี  
ชอบแกทานผูใด  ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ภิกษุมีช่ือนี้ อันสงฆใหเปนอนุทูตแกภกิษุสุธรรมแลว เพื่อขอขมาจติตะคหบดี ชอบ 
แกสงฆ เหตุนัน้จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ ฯ     
                                วิธีขอขมาของพระสุธรรม     
        [๑๖๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุสุธรรมนั้นพึงไปเมืองมัจฉิกาสณฑกับภกิษุอนทูุต แลว 
ขอขมาจิตตะคหบดีวา คหบดขีอทานจงอดโทษ อาตมาจะใหทานเล่ือมใส ถาเม่ือกลาวอยางนี้  
เขาอดโทษ ขอนั้นเปนการดี หากเขาไมอดโทษภิกษุอนุทูตพึงชวยพูดวา คหบดี ขอทานจงอดโทษ 
แกภกิษนุี้ ภกิษุนี้จะใหทานเลื่อมใส ถาเม่ือกลาวอยางนี้ เขาอดโทษ ขอนั้นเปนการดี หากเขา 
ไมอดโทษภกิษุอนุทูตพึงชวยพูดวา คหบด ีขอทานจงอดโทษแกภิกษุนี ้อาตมาจะใหทานเล่ือมใส  
ถาเม่ือกลาวอยางนี้เขาอดโทษ ขอนั้นเปนการดี หากเขาไมอดโทษภกิษอุนุทูตพึงชวยพูดวา  
คหบดี ขอทานจงอดโทษแกภิกษุนี้ตามคําส่ังของสงฆถาเม่ือกลาวอยางนี้ เขาอดโทษ ขอนั้นเปน 
การดี หากเขาไมอดโทษ ภกิษุอนุทูต พึงใหภิกษุสุธรรมหมผาอุตราสงฆเฉวียงบา นั่งกระหยงประ 
คองอัญชลี แลวใหแสดงอาบัตินั้น ไมละทัสสนูปจาร ไมละสวนูปจาร ฯ     
                                ขอขมาสําเร็จ และสงฆระงับกรรม     
        [๑๖๖] คร้ังนั้น ทานพระสุธรรมไปเมืองมัจฉิกาสณฑกับภกิษุอนทูุตแลวขอขมาจิตตะ 
คฤหบดี ทานพระสุธรรมนั้นประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่งประพฤติแกตวัได จึงเขาไปหาภกิษ ุ
ท้ังหลายแลวกลาวอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย ผมถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ไดประพฤติโดย 
ชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได ผมจะพึงปฏิบัติอยางไรตอไป ภกิษุท้ังหลายกราบทูลเร่ือง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงระงับปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม ฯ  
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                                        วัตรท่ีไมควรระงบั ๑๘ ขอ ๓ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๑๖๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๕ สงฆไมพึงระงับปฏิสารณียกรรม คือ:-     
        ๑. ใหอุปสมบท     
        ๒. ใหนสัิย     
        ๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. รับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษุณี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลวก็ส่ังสอนภิกษณุี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๑๖๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีกสงฆไมพึงระงับปฏิสารณีย 
กรรม คือ:-     
        ๑. สงฆลงปฏิสารณยีกรรม เพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น     
        ๒. ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๔. ติกรรม     
        ๕. ติภิกษท้ัุงหลายผูทํากรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๑๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๘ สงฆไมพึงระงับปฏิสารณียกรรม คือ:-     
        ๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภกิษุ     
        ๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ทําการไตสวน     
        ๔. เร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๕. ยังภกิษุอ่ืนใหทําโอกาส  
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        ๖. โจทภกิษุอ่ืน     
        ๗. ใหภกิษุอ่ืนใหการ     
        ๘. ชวยภกิษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ     
                        วัตรท่ีไมควรระงับ ๑๘ ขอ ในปฏิสารณียกรรม จบ     
                                ________________________     
                                วัตรท่ีควรระงับ ๑๘ ขอ     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๑๗๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงระงับปฏิสารณียกรรม คือ:-     
        ๑. ไมใหอุปสมบท     
        ๒. ไมใหนิสัย     
        ๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. ไมรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลวก็ไมส่ังสอนภกิษุณี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๑๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีกสงฆพึงระงับปฏิสารณีย 
กรรม คือ:-     
        ๑. สงฆทําปฏิสารณียกรรมเพราะอาบัติใด ไมตองอาบัตินั้น     
        ๒. ไมตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๔. ไมติกรรม     
        ๕. ไมติภกิษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๓     
        [๑๗๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๘ สงฆพึงระงับปฏิสารณียกรรม คือ:-     
        ๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ไมทําการไตสวน     
        ๔. ไมเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๕. ไมยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๖. ไมโจทภิกษุอ่ืน     
        ๗. ไมใหภิกษุอ่ืนใหการ     
        ๘. ไมชวยภกิษุกับภิกษใุหสูอธิกรณกนั     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับปฏิสารณียกรรม ฯ     
                                วัตรท่ีควรระงับ ๑๘ ขอ ในปฏิสารณียกรรม จบ     
                                ________________________     
                                วิธีระงับปฏิสารณียกรรม     
        [๑๗๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล วิธีระงับปฏิสารณียกรรมพึงระงับอยางนี้ คือ ภกิษุสุธรรม 
นั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภกิษุผูแกพรรษากวา นั่งกระหยงประคอง 
อัญชลี แลวกลาวคําขอระงับกรรมนั้นอยางนี้  วาดังนี้:-     
        ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบหายเยอหยิ่ง ประ 
พฤติแกตวัได ขาพเจาขอระงับปฏิสารณียกรรม     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดงันี้:-     
                                        กรรมวาจาระงับปฏิสารณียกรรม     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษสุุธรรมนี้ ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว  
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี ้ขอระงับปฏิสารณียกรรม ถาความ 
พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงระงับปฏิสารณียกรรม แกภกิษุสุธรรม นี้เปนญัตติ  
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        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษสุุธรรมนี้ ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว  
ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี ้ขอระงับปฏิสารณียกรรม สงฆ 
ระงับปฏิสารณียกรรมแกภกิษุสุธรรม การระงับปฏิสารณียกรรมแกภกิษุสุธรรม ชอบแกทานผู   
ใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุสุธรรมนี้  
ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี้  
ขอระงับปฏิสารณียกรรม สงฆระงับปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม การระงับปฏิสารณียกรรม 
แกภกิษุสุธรรม ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุสุธรรมนี้  
ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี้ ขอ 
ระงับปฏิสารณียกรรม สงฆระงับปฏิสารณียกรรมแกภกิษุสุธรรม การระงับปฏิสารณียกรรม 
แกภกิษุสุธรรม ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
พึงพูด     
        ปฏิสารณียกรรม อันสงฆระงับแลวแกภิกษุสุธรรม ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง  
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ     
                                ปฏิสารณียกรรมท่ี ๔ จบ     
                                        __________________     
                                        อุกเขปนียกรรมท่ี ๕     
                                        เร่ืองพระฉันนะ     
        [๑๗๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตารามเขตพระนคร 
โกสัมพี คร้ังนั้น ทานพระฉันนะตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเหน็อาบัติ บรรดาภกิษุท่ีเปนผู 
มักนอยตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระฉันนะตองอาบัติแลว จึงไดไมปรารถนา 
จะเห็นอาบัติเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ     
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม     
        [๑๗๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น  
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวาดกูรภกิษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุฉันนะ 
ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ  จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 69 
                                        ทรงติเตียน     
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของโมฆบุรุษนั้นนัน่  
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน โมฆบุรุษนั้นตองอาบัติ 
แลวจึงไมปรารถนาจะเหน็อาบัติเลา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของโมฆบุรุษนั้นนั่น ไมเปนไป 
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติแก  ภิกษุฉันนะ คือ  
หามสมโภคกบัสงฆ     
                                วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล วิธีลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ พงึทําอยางนี้ คือ พึง 
โจทภิกษุฉันนะกอน คร้ันแลวพึงใหเธอใหการ แลวพึงปรับอาบัติ คร้ันแลว ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ  
พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดงันี้:-     
                                กรรมวาจาลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนีต้องอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเหน็ 
อาบัติ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแก 
พระฉันนะ คือ หาม  สมโภคกับสงฆ นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนีต้องอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเหน็อาบัติ  
สงฆทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ  แกพระฉันนะ คือ หามสมโภคกับสงฆ การทํา 
อุกเขปนียกรรม ฐาน  ไมเหน็อาบัติแกพระฉันนะ คือ หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกทานผูใด  
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา พระฉันนะ 
นี้ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ สงฆ  ทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติแก 
พระฉันนะ คือ หามสมโภค  กับสงฆ การทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติแกพระฉันนะ  
คือ  หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพงึเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด  
ทานผูนั้นพึงพูด  
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        อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ สงฆทําแลวแกพระฉันนะ  คือ หามสมโภคกับ 
สงฆ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจงึนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางน้ี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุผูอยูในอาวาสตอๆ ไปวา พระฉันนะถูกสงฆทํา 
อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแลว คือ หามสมโภค  กับสงฆ ฯ     
                                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๑๗๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี  คือ ทําลับหลัง ๑ ไมสอบถามกอนแลว 
ทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๑๗๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบ ดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี  คือ ทําเพราะไมตองอาบัติ ๑  
ทําเพราะอาบัติมิใชเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติ  ท่ีแสดงแลว ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓ นีแ้ล เปน 
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๑๗๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืน 
อีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ ไมให 
จําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ไมปรับอาบัติ  แลวทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค  ๓ นีแ้ล เปนกรรม 
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๔     
        [๑๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี  คือ ทําลับหลัง ๑ ทําโดยไม 
เปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค  ๓ นีแ้ล เปนกรรม 
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๑๘๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบ  ดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี  คือ ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑  
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓ นีแ้ล  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๑๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดีคือ ทําไมตามปฏิญาณ ๑  
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓ นีแ้ล  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๑๘๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดีคือ ทําเพราะไมตองอาบัติ ๑  
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวย องค ๓ นีแ้ล เปน 
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๘     
        [๑๘๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดีคือ ทําเพราะมิใชอาบัติเปน 
เทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๙     
        [๑๘๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดีคือ ทําเพราะอาบัตท่ีิแสดงแลว  
๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๐     
        [๑๘๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี  คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑  
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
ไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๑     
        [๑๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดีคือ ไมใหจําเลยใหการกอน 
แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม  ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปน 
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 73 
                                        หมวดท่ี ๑๒     
        [๑๘๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑  
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปน 
กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ จบ     
                                ________________________     
                                        ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๑๘๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว คือ ทําตอหนา ๑  สอบถามกอนแลวทํา ๑  
ทําตามปฏิญาณ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๑๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําเพราะ 
อาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติท่ียัง  ไมไดแสดง ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๓     
        [๑๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ใหจําเลย 
ใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัตแิลวทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๑๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑  
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๑๙๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดย 
ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวนิัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๑๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยธรรม ๑  
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๗     
        [๑๙๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําโดยธรรม ๑  
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๑๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติท่ีเปนเทสนาคามินี ๑  
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๙     
        [๑๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติยังไมไดแสดง ๑ 
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๐     
        [๑๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑  
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๑๑     
        [๑๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดย 
ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๒     
        [๑๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓ แม 
อ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑  
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติท่ีประกอบดวยองค ๓  นีแ้ล เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ จบ     
                                        ________________________     
                                ขอท่ีสงฆจํานง ๖ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๒๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม  
ฐานไมเห็นอาบัติ คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะกอการวิวาท ทําความอ้ือฉาว  
กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมากมีมรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ  
ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม  
ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๒     
        [๒๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆจํานงพึงลง 
อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ คือ เปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑  เปนผูมีอาจารวิบัต ิในอัธยา 
จาร ๑ เปนผูมีทิฐวิิบัติ ในอตทิิฐิ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงพึงลง  อุกเขปนียกรรม  
ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๒๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆจํานงพึงลง 
อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ คือ กลาวติเตียนพระพทุธเจา ๑  กลาวติเตียนพระธรรม ๑ กลาว 
ติเตียนพระสงฆ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม  
ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๒๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติแก 
ภิกษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอ้ือฉาว  
กออธิกรณในสงฆ ๑ รูปหนึง่เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก  มีมรรยาทไมสมควร ๑ รูปหนึ่งอยู 
คลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไม  สมควร ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติแกภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๒๐๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงคพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ แก 
ภิกษุ ๓ รูปแมอ่ืนอีก คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑  รูปหนึ่งเปนผูมีอาจารวบัิติ ใน 
อัธยาจาร ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอตทิิฐิ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติแกภิกษุ ๓ รูป 
นี้แล ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๖     
        [๒๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติแกภิกษุ  
๓ รูปแมอ่ืนอีก คือ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ รูป  หนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม ๑ รูปหนึ่ง 
กลาวติเตียนพระสงฆ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติแกภิกษุ ๓ รูปนี้แล     
                                ขอท่ีสงฆจํานง ๖ หมวด     
                                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ จบ     
                                        __________________     
                        วัตร ๔๓ ขอ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ     
        [๒๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุท่ีถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัตแิลว ตอง 
ประพฤติชอบ     
        วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัตินั้น ดังตอไปนี้     
        ๑. ไมพึงใหอุปสมบท     
        ๒. ไมพึงใหนิสัย     
        ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงส่ังสอนภิกษุณี     
        ๖. สงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมเหน็อาบัติ เพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น     
        ๗. ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกนั     
        ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๙. ไมพึงติกรรม     
        ๑๐. ไมพงึติภิกษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ๑๑. ไมพงึยินดกีารกราบไหวของปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๒. ไมพึงยินดีการยนืรับของปกตัตตะภกิษุ  
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        ๑๓. ไมพงึยินดีอัญชลีกรรมของปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๔. ไมพงึยินดีสามีจกิรรมของปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๕. ไมพงึยินดกีารนําอาสนะมาใหของปกตัตตะภิกษุ     
        ๑๖. ไมพงึยินดกีารนําท่ีนอนมาใหของปกตัตตะภิกษุ     
        ๑๗. ไมพงึยินดกีารนําน้าํลางเทามาให ไมพึงยินดีการต้ังต่ังรองเทาใหของปกตัตตะภิกษุ     
        ๑๘. ไมพงึยินดกีารตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทาใหของปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๙. ไมพงึยินดกีารรับบาตรจีวรของปกตัตตะภิกษุ     
        ๒๐. ไมพึงยินดีการถูหลังใหเม่ืออาบนํ้าของปกตัตตะภกิษุ     
        ๒๑. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภกิษุ ดวยศีลวิบัติ     
        ๒๒. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภกิษุ ดวยอาจารวิบัติ     
        ๒๓. ไมพึงกําจัดปกตตัตะภกิษุ ดวยทิฐิวิบัติ     
        ๒๔. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภกิษุ ดวยอาชีววิบัติ     
        ๒๕. ไมพึงยุภกิษกุับภกิษุใหแตกกัน     
        ๒๖. ไมพึงใชเคร่ืองนุงหมอยางคฤหสัถ     
        ๒๗. ไมพึงใชเคร่ืองนุงหมอยางเดียรถีย     
        ๒๘. ไมพึงคบพวกเดียรถีย     
        ๒๙. พึงคบพวกภิกษุ     
        ๓๐. พึงศึกษาสิกขาของภิกษุ     
        ๓๑. ไมพงึอยูในอาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภกิษุ     
        ๓๒. ไมพึงอยูในอนาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภกิษุ     
        ๓๓. ไมพึงอยูในอาวาสหรือในอนาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ     
        ๓๔. เห็นปกตัตตะภิกษแุลวพึงลุกจากอาสนะ     
        ๓๕. ไมพึงรุกรานปกตัตตะภกิษุขางใน หรือขางนอกวิหาร     
        ๓๖. ไมพงึหามอุโบสถแกปกตัตตะภกิษุ     
        ๓๗. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ  
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        ๓๘. ไมพึงทําการไตสวน     
        ๓๙. ไมพงึเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๔๐. ไมพงึยังภกิษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๔๑. ไมพงึโจทภิกษุอ่ืน     
        ๔๒. ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ     
        ๔๓. ไมพึงชวยภิกษุกบัภิกษใุหสูอธิกรณกนั     
                        วัตร ๔๓ ขอ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ จบ     
                                        สงฆลงโทษและระงับกรรม     
        [๒๐๗] คร้ังนั้น สงฆไดลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติแกพระฉันนะ คือหาม 
สมโภคกับสงฆ เธอถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติแลวไดไปจากอาวาสนั้น สูอาวาส 
อ่ืน ภิกษุท้ังหลายในอาวาสอ่ืนนั้นไมกราบไหว ไมยนืรับ ไมทําอัญชลีกรรม  ไมทําสามีจิกรรม ไม 
สักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา  เธออันภิกษุท้ังหลายไมสักการะ ไมเคารพ ไมนบัถือ ไมบูชา 
อยู เปนผูไมมีใคร  ทําสักการะ จึงไดไปจากอาวาสแมนัน้  สูอาวาสอื่น ภิกษุท้ังหลายในอาวาสอ่ืน   
แมนั้น ก็ไมกราบไหว ไมยนืรับ ไมทําอัญชลีกรรม ไมทําสามีจิกรรม ไม  สักการะ ไมเคารพ  
ไมนับถือ ไมบูชา เธออันภกิษุท้ังหลายไมสักการะ ไม  เคารพ ไมนับถือ ไมบูชาอยู เปนผูไมมี 
ใครทําสักการะ จึงไดไปจากอาวาสแมนั้น  สูอาวาสอื่น ภกิษุท้ังหลายในอาวาสอ่ืนแมนั้นก็ไมกราบไหว 
ไมยืนรับ ไมทํา  อัญชลีกรรม ไมทําสามีจิกรรม ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา เธออัน   
ภิกษุท้ังหลายไมสักการะ ไมเคารพ ไมนบัถือ ไมบูชาอยู เปนผูไมมีใครทําสักการะ  จึงกลับมาสู 
พระนครโกสัมพีอีกตามเดิม ไดประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได เขาไปหา 
ภิกษุท้ังหลาย แลวกลาวอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย ผม  ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมเหน็อาบัติ  
แลวประพฤตโิดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ผมจะพึงปฏิบัตอิยางไรตอไป ภิกษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงระงับอุกเขปนยีกรรมฐานไมเห็น อาบัติ แกภิกษ ุ
ฉันนะ ฯ  
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                                วัตรท่ีไมควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๒๐๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนยีกรรมฐานไมเห็น  อาบัติ แกภิกษ ุ
ผูประกอบดวยองค ๕ คือ:-     
        ๑. ใหอุปสมบท     
        ๒. ใหนสัิย     
        ๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. รับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษุณี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ยังส่ังสอนภกิษุณี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๒๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนยีกรรมฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษ ุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก คือ:-     
        ๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติเพราะอาบัติใดตองอาบัตินั้น     
        ๒. ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๔. ติกรรม     
        ๕. ติภิกษท้ัุงหลายผูทํากรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๒๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษ ุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก คือ:-     
        ๑. ยินดกีารกราบไหวของปกตัตตะภกิษุ  
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        ๒. ยินดีการยืนรับของปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ยินดีอัญชลีกรรมของปกตัตตะภิกษุ     
        ๔. ยินดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๕. ยินดกีารนําอาสนะมาให ของปกตัตตะภกิษุ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษผูุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๒๑๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษ ุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก คือ:-     
        ๑. ยินดกีารนําท่ีนอนมาให ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๒. ยินดีการนําน้ําลางเทามาให การตั้งตั่งรองเทาให ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ยินดกีารต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๔. ยินดีการรับบาตรจีวร ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๕. ยินดกีารถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
เห็นอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๒๑๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษ ุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก คือ:-     
        ๑. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบัติ     
        ๒. กําจดัปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบัติ     
        ๓. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิวิบัติ     
        ๔. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัต ิ    
        ๕. ยุภกิษกุับภิกษุใหแตกกัน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๖     
        [๒๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษ ุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก คือ:-     
        ๑. ใชเคร่ืองนุงหมอยางคฤหัสถ     
        ๒. ใชเคร่ืองนุงหมอยางเดียรถีย     
        ๓. คบพวกเดียรถีย     
        ๔. ไมคบพวกภิกษุ     
        ๕. ไมศึกษาสิกขาของภกิษุ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๒๑๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษ ุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก คือ:-     
        ๑. อยูในอาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ     
        ๒. อยูในอนาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. อยูในอาวาส หรือในอนาวาส มีเคร่ืองมุงเดียวกนักับปกตัตตะภิกษุ     
        ๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลว ไมลุกจากอาสนะ     
        ๕. รุกรานปกตัตตะภิกษุ ขางในหรือขางนอกวหิาร     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๒๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภิกษ ุ
ผูประกอบดวยองค ๘ คือ:-     
        ๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภกิษุ     
        ๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ  
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        ๓. ทําการไตสวน     
        ๔. เร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๕. ยังภกิษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๖. โจทภกิษุอ่ืน     
        ๗. ใหภกิษุอ่ืนใหการ     
        ๘. ชวยภกิษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ ฯ     
                                วัตรท่ีไมควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด     
                                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ จบ     
                                __________________     
                                        วัตรท่ีควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๒๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ แกภิกษุ 
ผูประกอบดวยองค ๕ คือ:-     
        ๑. ไมใหอุปสมบท     
        ๒. ไมใหนิสัย     
        ๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. ไมรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมส่ังสอนภกิษุณี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไม 
เห็นอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๒๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ แกภิกษุ 
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก คือ:-     
        ๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ เพราะอาบัติใด ไมตองอาบัตินั้น  
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        ๒. ไมตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๔. ไมติกรรม     
        ๕. ไมติภกิษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
เห็นอาบัต ิฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๒๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ แกภิกษุ 
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก คือ:-     
        ๑. ไมยินดีการกราบไหว ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๒. ไมยนิดีการยืนรับ ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๓. ไมยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๔. ไมยนิดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๕. ไมยินดีการนําอาสนะมาให ของปกตัตตะภิกษุ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
เห็นอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๒๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ แกภิกษุ 
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก คือ:-     
        ๑. ไมยินดีการนําท่ีนอนมาให ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๒. ไมยนิดีการนําน้ําลางเทามาให การต้ังต่ังรองเทาให ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๓. ไมยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเทาให ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๔. ไมยนิดีการรับบาตรจีวร ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๕. ไมยินดีการถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
เห็นอาบัติ ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๕     
        [๒๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภกิษ ุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก คือ:-     
        ๑. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบัติ     
        ๒. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบัติ     
        ๓. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิบัต ิ    
        ๔. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัติ     
        ๕. ไมยภุกิษุกับภิกษุใหแตกกนั     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
เห็นอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๒๒๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภกิษ ุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก คือ:-     
        ๑. ไมใชเคร่ืองนุงหมอยางคฤหัสถ     
        ๒. ไมใชเคร่ืองนุงหมอยางเดยีรถีย     
        ๓. ไมคบพวกเดียรถีย     
        ๔. คบพวกภิกษุ     
        ๕. ศึกษาสิกขาของภิกษุ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมเห็นอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๒๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภกิษ ุ
ผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก คือ:-     
        ๑. ไมอยูในอาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกนักับปกตัตตะภิกษุ     
        ๒. ไมอยูในอนาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ  
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        ๓. ไมอยูในอาวาส หรือในอนาวาส มีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภกิษุ     
        ๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลวลุกจากอาสนะ     
        ๕. ไมรุกรานปกตัตตะภิกษุ ขางในหรือขางนอกวิหาร     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
เห็นอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๒๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกภกิษ ุ
ผูประกอบดวยองค ๘ คือ:-     
        ๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ไมทําการไตสวน     
        ๔. ไมเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๕. ไมยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๖. ไมโจทภิกษุอ่ืน     
        ๗. ไมใหภิกษุอ่ืนใหการ     
        ๘. ไมชวยภกิษุกับภิกษใุหสูอธิกรณกนั     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
เห็นอาบัติ ฯ     
                                        วัตรท่ีควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด     
                                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ จบ     
                                        __________________     
                                วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ     
        [๒๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ พึงระงับอยางนี้     
        ภิกษุฉันนะน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ  ผูแกกวา นั่ง 
กระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอระงับกรรมนั้นอยางนี้  วาดังนี้:  
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                                คําขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ     
        ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัตแิลว  ประพฤติโดยชอบ  
หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได ขาพเจาขอระงับอุกเขปนยีกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม  วาจา วาดังนี้:-     
                                กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ถูกสงฆลง  อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็น 
อาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม  
ฐานไมเห็นอาบัติ  ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน   
ไมเห็นอาบัติ แกพระฉันนะ นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ถูกสงฆลง  อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็น 
อาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง  ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม  
ฐานไมเห็นอาบัติ  สงฆระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ แกพระฉันนะ การระงับ   
อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกพระฉันนะ ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจง  ฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ถูก 
สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัตแิลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติ 
แลวแกตัวได บัดนี้  ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ สงฆระงับอุกเขปนยีกรรมฐาน 
ไมเห็นอาบัติ แกพระฉันนะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปน  ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด  
ทานผูนั้นพึงพูด     
        อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติอันสงฆระงับแลวแกพระฉันนะ ชอบแกสงฆ  
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้ ฯ 
                                อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติท่ี ๕ จบ  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 89 
                                อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ     
                                        เร่ืองพระฉันนะ     
        [๒๒๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม  เขตพระนคร 
โกสัมพี คร้ังนั้น ทานพระฉันนะตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะทําคืน  อาบัติ บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมัก 
นอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะตองอาบัติแลว จึงไดไมปรารถนา 
จะทําคืนอาบัตเิลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
                                        ทรงสอบถาม     
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปน เคามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา ภิกษุฉันนะตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา     
                                        ทรงติเตียน     
        พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษนั้น 
นั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได  ไมควรทํา ไฉนภิกษุโมฆบุรุษนั้น  
ตองอาบัติแลว จึงไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติเลา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ 
นั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส  ของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ัง 
กะภิกษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ 
แกภกิษุฉันนะ คือ หามสมโภคกับสงฆ ฯ     
                                วิธีทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ     
        [๒๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล วิธีทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ พึงทําอยางนี้     
        พึงโจทภกิษุฉันนะกอน คร้ันแลวพึงใหเธอใหการ แลวพึงปรับอาบัติ คร้ันแลวภกิษุผู 
ฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดังนี:้  
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                        กรรมวาจาทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนีต้องอาบัติแลว  ไมปรารถนาจะทําคืน 
อาบัติ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆ  พึงทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ 
แกพระฉันนะ คือ หาม  สมโภคกับสงฆ นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนีต้องอาบัติแลว  ไมปรารถนาจะคืน 
อาบัติ สงฆทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ  แกพระฉันนะ คือ หามสมโภคกบัสงฆ  
ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้  พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา พระฉันนะ 
นี้ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ  สงฆทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแก 
พระฉันนะ คือ หาม  สมโภคกับสงฆ การทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระ   
ฉันนะ คือ หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปน  ผูนิ่ง ไมชอบแกทาน 
ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ สงฆทําแลวแกพระฉันนะ  คือ หามสมโภคกับ 
สงฆ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจงึนิ่ง ขาพเจาทรง  ความนี้ไว ดวยอยางนี้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุผูอยูในอาวาสตอๆ ไปวา พระฉันนะอันสงฆทํา 
อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแลว คือ หามสมโภคกับสงฆ ฯ     
                                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๒๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ  ทําลับหลัง ๑ ไมสอบถามกอนแลว 
ทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๒     
        [๒๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับ  แลวไมดี คือ ทําเพราะไมตองอาบัติ ๑  
ทําเพราะอาบัติมิใชเทสนาคามินี ๑ ทํา  เพราะอาบัติท่ีแสดงแลว ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๒๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ี  ประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับ  แลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑  
ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ไมปรับ  อาบัติแลวทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๒๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ี  ประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับ  แลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ทําโดย 
ไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๒๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ี  ประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับ  แลวไมดี คือ ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑  
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน  วรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมท่ีไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๖     
        [๒๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ี  ประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลว  ไมดี คือ ทําไมตามปฏิญาณ ๑  
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๒๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ี  ประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลว  ไมดี คือ ทําเพราะไมตองอาบัติ ๑  
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๒๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ี  ประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลว  ไมดี คือ ทําเพราะมิใชอาบัติเปน 
เทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ  เปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัต ิท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๙     
        [๒๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลว  ไมดี คือ ทําเพราะอาบัติท่ีแสดง 
แลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๑๐     
        [๒๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบ  ดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี คือ  ไมโจทกอนแลวทํา ๑  
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๑     
        [๒๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลว  ไมดี คือ ไมใหจําเลยใหการกอน 
แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน  วรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๒     
        [๒๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบ  ดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย  และระงับแลวไมดี  คือ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑  
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ     
                                ________________________     
                                        ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๒๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบ  ดวยองค ๓  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว คือ ทําตอหนา ๑  สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําตาม 
ปฏิญาณ ๑  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๒๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ  ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําเพราะ 
อาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติยังมิไดแสดง ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๒๔๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ี  ประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว  คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ใหจําเลย 
ใหการแลวทํา ๑ ปรับอาบัติแลวทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๒๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ี  ประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว  คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑  
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๒๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ  สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดย 
ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๖     
        [๒๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ี  ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ  ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยธรรม ๑  
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๒๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ  ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําโดยธรรม ๑  
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๒๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ  ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑  
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๙     
        [๒๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ  ทําเพราะอาบัติท่ียังมิไดแสดง ๑  
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 96 
                                        หมวดท่ี ๑๐     
        [๒๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ  โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑  
สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๑     
        [๒๔๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ี  ประกอบดวยองค ๓ 
แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว  คือ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑  
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๒     
        [๒๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวยองค ๓  
แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวนิัย และระงับดแีลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดย 
ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ีประกอบดวย  องค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ     
                                        ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ ฯ     
                                        ขอท่ีสงฆจํานง ๖ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๒๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม  
ฐานไมทําคืนอาบัติ คือกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณ  
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ในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก  มีมรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการ 
คลุกคลีอันไมสมควร ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล  เม่ือสงฆจํานงพึงลง  อุกเขปนียกรรม 
ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๒๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆ  จํานงพึงลง 
อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือเปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑  เปนผูมีอาจารวิบัติใน 
อัชฌาจาร ๑ เปนผูมีทิฐิวิบัต ิในอติทิฐิ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงพึงลง  อุกเขปนียกรรม  
ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๒๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆ  จํานงพึงลง 
อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑  กลาวติเตียนพระธรรม ๑  
กลาวติเตียนพระสงฆ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม  
ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๒๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแก 
ภิกษุ ๓ รูป คือรูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ  กอการวิวาท ทําความอ้ือฉาว 
กออธิกรณในสงฆ ๑ รูปหนึง่เปนพาล ไมฉลาด  มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ รูปหนึ่ง 
อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลี  อันไมสมควร ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืน  อาบัติแกภิกษุ ๓ รูป 
นี้แล ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๕     
        [๒๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ แก 
ภิกษุ ๓ รูป แมอ่ืนอีก คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวิบัติในอธิศีล ๑  รูปหนึ่งเปนผูมีอาจารวิบัติในอัชฌา 
จาร ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืน  อาบัติแกภิกษุ ๓ รูป 
นี้แล ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๒๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแก 
ภิกษุ ๓ รูปแมอ่ืนอีก คือ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ รูป  หนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม ๑  
รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกภกิษุ ๓ รูป 
นี้แล ฯ     
                                ขอท่ีสงฆจํานง ๖ หมวด     
                                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ     
                                __________________     
                        วัตร ๔๓ ขอ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ     
        [๒๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแลว  
ตองประพฤติชอบ     
        วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัตินั้นดังน้ี:-     
        ๑. ไมพึงใหอุปสมบท     
        ๒. ไมพึงใหนิสัย     
        ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลวก็ไมพึงส่ังสอนภิกษุณี     
        ๖. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น  
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        ๗. ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกนั     
        ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๙. ไมพึงติกรรม     
        ๑๐. ไมพงึติภิกษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ๑๑. ไมพงึยินดกีารกราบไหว ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๒. ไมพึงยินดีการยนืรับ ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๓. ไมพงึยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๔. ไมพงึยินดีสามีจกิรรม ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๕. ไมพงึยินดกีารนําอาสนะมาให ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๖. ไมพงึยินดกีารนําท่ีนอนมาให ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๑๗. ไมพงึยินดกีารนําน้าํลางเทามาให การตั้งต่ังรองเทาใหของปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๘. ไมพงึยินดกีารตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทาให ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๙. ไมพงึยินดกีารรับบาตร จีวร ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๒๐. ไมพึงยินดีการถูหลังใหเม่ืออาบนํ้า ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๒๑. ไมพึงกําจัดปกตตัตะภกิษุ ดวยศีลวิบัติ     
        ๒๒. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภกิษุ ดวยอาจารวิบัต ิ    
        ๒๓. ไมพึงกําจัดปกตตัตะภกิษุ ดวยทิฐิวิบัติ     
        ๒๔. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภกิษุ ดวยอาชีววิบัติ     
        ๒๕. ไมพึงยุภกิษกุับภกิษุใหแตกกัน     
        ๒๖. ไมพึงใชเคร่ืองนุงหมอยางคฤหสัถ     
        ๒๗. ไมพึงใชเคร่ืองนุงหมอยางเดียรถีย     
        ๒๘. ไมพึงคบพวกเดียรถีย     
        ๒๙. พึงคบพวกภิกษุ     
        ๓๐. พึงศึกษาสิกขาของภิกษุ     
        ๓๑. ไมพงึอยูในอาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภกิษุ     
        ๓๒. ไมพึงอยูในอนาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภกิษุ     
        ๓๓. ไมพึงอยูในอาวาส หรือในอนาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ  
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        ๓๔. เห็นปกตัตตะภิกษแุลวพึงลุกจากอาสนะ     
        ๓๕. ไมพึงรุกรานปกตัตตะภกิษุ ขางในหรือขางนอกวิหาร     
        ๓๖. ไมพงึหามอุโบสถแกปกตัตตะภกิษุ     
        ๓๗. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๓๘. ไมพึงทําการไตสวน     
        ๓๙. ไมพงึเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๔๐. ไมพงึยังภกิษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๔๑. ไมพงึโจทภิกษุอ่ืน     
        ๔๒. ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ     
        ๔๓. ไมพึงชวยภิกษุกบัภิกษใุหสูอธิกรณกนั ฯ     
                        วัตร ๔๓ ขอ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ     
                                        __________________     
                                สงฆลงโทษและระงับ     
        [๒๕๘] คร้ังนั้น สงฆไดลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ คือ หาม 
สมโภคกับสงฆ ทานถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทํา  คืนอาบัติแลว ไดไปจากอาวาสน้ัน 
สูอาวาสอื่น ภกิษุท้ังหลายในอาวาสอ่ืนนัน้  ไมกราบไหว ไมยนืรับ ไมทําอัญชลีกรรม ไมทํา 
สามีจิกรรม ไมสักการะ ไม  เคารพ ไมนับถือ ไมบูชา ทานอันภกิษุท้ังหลาย ไมสักการะ  
ไมเคารพ ไม  นับถือ ไมบูชาอยู เปนผูไมมีใครทําสักการะ จึงไดไปจากอาวาสนั้น สูอาวาสอ่ืน  
แมภิกษุท้ังหลายในอาวาสอ่ืนนั้นกไ็มกราบไหว ไมยนืรับ ไมทําอัญชลีกรรม  ไมทําสามีจิกรรม  
ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนบัถือ ไมบูชา ทานอันภกิษุท้ัง  หลาย ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา 
เปนผูไมมีใครทําสักการะ จึง ไดไปจากอาวาสน้ัน สูอาวาสอ่ืน แมภิกษท้ัุงหลายในอาวาสอ่ืนนั้น 
ก็ไมกราบไหว  ไมยืนรับ ไมทําอัญชลีกรรม ไมทําสามีจิกรรม ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ   
ไมบูชา ทานอันภิกษุท้ังหลายไมสักการะ ไมเคารพ ไมนบัถือ ไมบูชาอยู เปน  ผูไมมีใครทํา 
สักการะ จึงกลับมาสูพระนครโกสัมพีอีกตามเดิม ไดประพฤติโดย  ชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติ 
แกตวัได จึงเขาไปหาภกิษุท้ังหลายแลวกลาวอยางนี้  วา อาวุโสท้ังหลาย ผมถูกสงฆลงอุกเขปนีย 
กรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ แลว  ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได ผมจะพึง  
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ปฏิบัติอยางไรตอไป  ภิกษุท้ังหลายเหลานัน้กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ  ตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ัง  หลาย ถาเชนนั้น สงฆจงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ แกภิกษุ  ฉันนะ ฯ     
                                วัตรท่ีไมควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๒๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๕ สงฆไมพึงระงับ  อุกเขปนียกรรม  
ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:-     
        ๑. ใหอุปสมบท     
        ๒. ใหนสัิย     
        ๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. รับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษุณี     
        ๕. แมรับสมมติแลวก็ยงัส่ังสอนภิกษณุี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๒๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก สงฆ ไมพึงระงับอุกเขป 
นียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:-     
        ๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด ตอง  อาบัตินั้น     
        ๒. ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๔. ติกรรม     
        ๕. ติภิกษท้ัุงหลายผูทํากรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ  อุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมทําคืนอาบัติ ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๓     
        [๒๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก สงฆไมพึงระงับอุกเขป 
นียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:-     
        ๑. ยินดกีารกราบไหว ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๒. ยินดีการยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๔. ยินดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๕. ยินดกีารนําอาสนะมาให ของปกตัตตะภกิษุ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๒๖๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก สงฆ  ไมพึงระงับอุกเขป 
นียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:-     
        ๑. ยินดกีารนําท่ีนอนมาให ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๒. ยินดีการนําน้ําลางเทามาให การตั้งตั่งรองเทาให ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ยินดกีารต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทาให ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๔. ยินดีการรับบาตรและจีวร ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๕. ยินดกีารถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๒๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก สงฆ ไมพึงระงับอุกเขป 
นียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:-     
        ๑. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบัติ     
        ๒. กําจดัปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบัติ  
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        ๓. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิวิบัติ     
        ๔. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัต ิ    
        ๕. ยุภกิษกุับภิกษุใหแตกกัน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๒๖๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก สงฆ ไมพึงระงับอุกเขป 
นียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:-     
        ๑. ใชเคร่ืองนุงหมอยางคฤหัสถ     
        ๒. ใชเคร่ืองนุงหมอยางเดียรถีย     
        ๓. คบพวกเดียรถีย     
        ๔. ไมคบพวกภิกษุ     
        ๕. ไมศึกษาสิกขาของภกิษุ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม  
ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๒๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก สงฆไมพึงระงับอุกเขป 
นียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:-     
        ๑. อยูในอาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ     
        ๒. อยูในอนาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. อยูในอาวาส หรือในอนาวาส มีเคร่ืองมุงเดียวกนักับปกตัตตะภิกษุ     
        ๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลวไมลุกจากอาสนะ     
        ๕. รุกรานปกตัตตะภิกษุ ขางในหรือขางนอกวหิาร     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ  อุกเขปนียกรรม  
ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๘     
        [๒๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๘ สงฆไมพึงระงับ  อุกเขปนียกรรม  
ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:-     
        ๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภกิษุ     
        ๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ทําการไตสวน     
        ๔. เร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๕. ยังภกิษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๖. โจทภกิษุอ่ืน     
        ๗. ใหภกิษุอ่ืนใหการ     
        ๘. ชวยภกิษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม  
ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ     
                                วัตรท่ีไมควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด     
                                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ     
                                __________________     
                                        วัตรท่ีควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๒๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม  
ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:-     
        ๑. ไมใหอุปสมบท     
        ๒. ไมใหนิสัย     
        ๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. ไมรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลวก็ไมส่ังสอนภกิษุณี  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
ทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๒๖๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก สงฆพึงระงับอุกเขปนีย 
กรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:-     
        ๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด ไมตองอาบัตินั้น     
        ๒. ไมตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๔. ไมติกรรม     
        ๕. ไมติภกิษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
ทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๒๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก สงฆพึงระงับอุกเขปนีย 
กรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:-     
        ๑. ไมยินดีการกราบไหว ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๒. ไมยนิดีการยืนรับ ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๓. ไมยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๔. ไมยนิดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๕. ไมยินดีการนําอาสนะมาให ของปกตัตตะภิกษุ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
ทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๒๗๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก สงฆพึงระงับอุกเขปนีย 
กรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:  
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        ๑. ไมยินดีการนําท่ีนอนมาให ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๒. ไมยนิดีการนําน้ําลางเทามาให การต้ังต่ังรองเทาให ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๓. ไมยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเทาให ของปกตัตตะภิกษุ     
        ๔. ไมยนิดีการรับบาตรจีวร ของปกตัตตะภกิษุ     
        ๕. ไมยินดีการถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
ทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๒๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีกสงฆพึงระงับอุกเขปนีย 
กรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:-     
        ๑. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบัติ     
        ๒. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบัติ     
        ๓. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิวิบัติ     
        ๔. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัติ     
        ๕. ไมยภุกิษุกับภิกษุใหแตกกนั     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม 
ทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๒๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีกสงฆพึงระงับอุกเขปนีย 
กรรม ฐานไมทําคืนอาบัติคือ:-     
        ๑. ไมใชเคร่ืองนุงหมอยางคฤหัสถ     
        ๒. ไมใชเคร่ืองนุงหมอยางเดยีรถีย     
        ๓. ไมคบพวกเดียรถีย     
        ๔. คบพวกภิกษุ     
        ๕. ศึกษาสิกขาของภิกษุ  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
ทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๒๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก สงฆพึงระงับอุกเขปนีย 
กรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:-     
        ๑. ไมอยูในอนาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ     
        ๒. ไมอยูในอาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกนักับปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ไมอยูในอาวาส หรือในอนาวาส มีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภกิษุ     
        ๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลวลุกจากอาสนะ     
        ๕. ไมรุกรานปกตัตตะภิกษุ ขางในหรือขางนอกวิหาร     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
ทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๒๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม  
ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:-     
        ๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ไมทําการไตสวน     
        ๔. ไมเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๕. ไมยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๖. ไมโจทภิกษุอ่ืน     
        ๗. ไมใหภิกษุอ่ืนใหการ     
        ๘. ไมชวยภกิษุกับภิกษใุหสูอธิกรณกนั     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
ทําคืนอาบัติ ฯ     
                                        วตัรท่ีควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด     
                                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ  
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                                วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ     
        [๒๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมทํา  คืนอาบัติพึง 
ระงับอยางนี้     
        ภิกษุฉันนะน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ  ผูแกกวา นั่งกระหยง 
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอระงับกรรมนั้นอยางนี้ วา  ดังนี้:-     
                                คําขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ     
        ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแลว  ประพฤติโดยชอบ  
หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได ขาพเจาขอระงับอุกเขปนยีกรรม  ฐานไมคืนอาบัติ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดงันี้:-     
                        กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ถูกสงฆลง  อุกเขปนียกรรม ฐานไมทํา 
คืนอาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ หาย  เยอหยิ่ง ประพฤติแกตวัได บัดนี ้ขอระงับอุกเขป 
นียกรรมฐานไมทํา  คืนอาบัติ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงระงับ  อุกเขปนียกรรม  
ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ นีเ้ปนญัตติ     
        ทานเจาขา พระฉันนะน้ีถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม  ทําคืนอาบัติแลว ประพฤติ 
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได  บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืน 
อาบัติ สงฆระงับ  อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ การระงับอุกเขปนียกรรม 
ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ ชอบแกทานผูใด ทาน  ผูนั้นพึงนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด  
ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา พระฉันนะนี้   
ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ  แลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติ 
แกตวัได บัดนี ้ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ สงฆระงับอุกเขปนียกรรม  
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ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ การระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ  
ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ อันสงฆระงับแลวแกพระฉันนะ ชอบแกสงฆ  
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ ไวดวยอยางนี้ ฯ     
                                อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ท่ี ๖ จบ     
                                        __________________     
                                อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป     
                                        เร่ืองพระอริฏฐะ     
        [๒๗๖] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน  อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีคร้ังนั้น พระอริฏฐะผูเกิดใน  ตระกูลพรานแรง มีทิฐิอันเปน 
บาปเห็นปานนี้เกิดข้ึนวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมี พระภาคทรงแสดงแลวโดยประการท่ีตรัสวา เปนธรรม 
ทําอันตราย ธรรมเหลานั้น  หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ภกิษหุลายรูปดวยกนัไดทราบขาววา  
พระ  อริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง มีทิฐิอันเปนบาปเห็นปานนี้เกิดข้ึนวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ี 
พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยประการที่ตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย  ธรรมเหลานั้นหาอาจทํา 
อันตรายแกผูเสพไดจริงไม แลวพากนัเขาไปหาพระอริฏฐะ  ผูเกิดในตระกูลพรานแรง ถามวา อาวโุส 
อริฏฐะขาววา ทานมีทิฐิอันเปนบาป เห็นปานนี้เกดิข้ึนวา ขาพเจารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงแลวโดย  ประการท่ีตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพ 
ไดจริงไมดังนี ้จริงหรือ     
        พระอริฏฐะตอบวา จริงเหมือนอยางนัน้แล อาวุโสท้ังหลาย ผมรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมี 
พระภาคทรงแสดงแลวโดยประการท่ีตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย  ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตราย 
แกผูเสพไดจริงไม     
        ภิกษุท้ังหลายกลาวหามวา อาวุโสอริฏฐะ ทานอยาไดพูดเชนนั้น ทานอยาไดกลาวตู 
พระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีแน พระผูมีพระภาค  ไมไดตรัสอยางนั้นเลย พระ 
ผูมีพระภาคตรสัธรรมอันทําอันตรายไวโดยปริยายเปน  อันมาก กแ็ลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแก 
ผูเสพไดจริง กามท้ังหลายพระผูมี พระภาคตรัสวา มีความยินดนีอย มีทุกขมาก มีความคับแคน 
มาก โทษในกาม  ท้ังหลายน้ีมากยิ่งนกั กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือนราง  
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กระดูก  มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายนี้มากยิ่งนัก กามทั้งหลายพระผูมีพระ 
ภาคตรัสวา เปรียบเหมือนช้ินเนื้อ ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาค  ตรัสวา เปรียบเหมือนคบ 
หญา ... กามทัง้หลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบ  เหมือนหลุมถานเพลิง ... กามทั้งหลายพระผูมี 
พระภาคตรัสวา เปรียบเหมือน  ความฝน ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือน 
ของยืม ... กาม  ท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือนผลไม ... กามทั้งหลายพระผูมี 
พระภาค  ตรัสวา เปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา  เปรียบ 
เหมือนหอกและหลาว ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือน  ศีรษะงู มีทุกขมาก มี 
ความคับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายน้ีมากยิ่งนกั     
        พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง แมอันภกิษุเหลานั้น วากลาวอยู  อยางนี้ ก็ยงัยึดถือ 
ทิฐิอันเปนบาปนั้นดวยความยึดถือม่ันอยางเดิม กลาวยนืยันวา  ผมกลาวอยางนัน้จริง ทานท้ังหลาย 
ผมรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว  โดยประการท่ีตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย ธรรม 
เหลานั้นหาอาจทําอันตรายแก  ผูเสพไดจริงไม     
        ก็เพราะเหตุท่ีภกิษุเหลานั้น ไมอาจเปลื้องพระอริฏฐะผูเกิดในตระกูล  พรานแรงจากทิฐิอัน 
เปนบาปนั้นได จึงภกิษุเหลานั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลว  กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ     
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม     
        [๒๗๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ  เหตุเปนเคามูลนั้น 
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระอริฏฐะผูเกิด  ในตระกูลพรานแรงวา ดูกรอริฏฐะ  
ขาววา เธอมีทิฐิอันเปนบาปเห็นปานนี้เกิด  ข้ึนวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว 
โดยประการทีต่รัสวา เปน  ธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานัน้หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี 
 จริงหรือ     
        พระอริฏฐะทูลรับวา ขาพระพุทธเจากลาวอยางนั้นจริง พระพุทธเจาขา  ขาพระพุทธเจา 
รูท่ัวถึงธรรมท่ีพระองคทรงแสดงแลวโดยประการท่ีตรัสวา เปนธรรม  ทําอันตราย ธรรมเหลานั้น 
หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม     
                                        ทรงติเตียน     
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมฆบุรุษ เพราะเหตุไร เธอจึงเขาใจธรรม  ท่ีเราแสดงแลว 
อยางนั้นเลา เรากลาวธรรมอันทําอันตรายไวโดยปริยายเปนอันมากมิใชหรือ และธรรมเหลานั้นอาจ  
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ทําอันตรายแกผูเสพไดจริง กามท้ังหลายเรากลาววา  มีความยินดนีอย มีทุกขมาก มีความคับแคน 
มาก โทษในกามท้ังหลายน้ีมากยิ่งนกั  กามท้ังหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนรางกระดูก มีทุกข 
มาก มีความคับแคนมาก  โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก กามทั้งหลายเรากลาววา เปรียบเหมือน 
ช้ินเนื้อ ...  กามท้ังหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนคบหญา ... กามทั้งหลายเรากลาววา  เปรียบ 
เหมือนหลุมถานเพลิง ... กามท้ังหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนความฝน  ... กามทั้งหลายเรากลาววา 
เปรียบเหมือนของยืม ... กามท้ังหลายเรากลาววา  เปรียบเหมือนผลไม ... กามทั้งหลายเรากลาววา  
เปรียบเหมือนเขียงสําหรับ  สับเนื้อ ... กามท้ังหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนหอกและหลาว ... กาม   
ท้ังหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษ  ในกามท้ังหลายน้ี 
มากยิ่งนกั เม่ือเปนเชนนัน้ เธอช่ือวากลาวตูเราดวยทิฐิท่ีตน  ยึดถือไวผิด ช่ือวาทําลายตนเอง  
และช่ือวาประสพบาปมิใชบุญมาก ขอนั้นแหละ  จักเปนไปเพื่อความไมเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเธอ  
ตลอดกาลนาน             
        ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ  ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส  
หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่ง ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...  คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษ ุ
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะ  เหตนุั้นแล สงฆจงทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอัน 
เปนบาป แกภกิษุอริฏฐะผูเกดิในตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ ฯ     
                                วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิเปนบาป     
        [๒๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละ  ทิฐิอันเปนบาป  
พึงทําอยางนี้ คือ พึงโจทภิกษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรงกอน  คร้ันแลวพึงใหเธอใหการ แลว 
พึงปรับอาบัติ คร้ันแลว ภกิษผูุฉลาด ผูสามารถ  พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตตุถกรรมวาจา 
วาดังนี:้-     
                        กรรมวาจาทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุริฏฐะผูเกิดใน  ตระกูลพรานแรง มีทิฐิอัน 
เปนบาปเหน็ปานนี้เกดิข้ึนวาเรารูท่ัวถึงธรรม  ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ี 
ตรัสวา เปนธรรมทํา  อันตราย ธรรมเหลานัน้หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้  เธอ 
ไมยอมสละทิฐินั้น ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง  ทําอุกเขปนยีกรรม ฐานไม 
ละทิฐิอันเปนบาปแกภิกษุอริฏฐะผูเกิดใน  ตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ นี้เปนญัตติ  
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        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง มีทิฐิอัน 
เปนบาปเหน็ปานนี้เกดิข้ึนวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ี  พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการ 
ท่ีตรัสวา เปนธรรมทํา  อันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้   
เธอไมยอมสละทิฐินั้น สงฆทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปน  บาปแกภิกษุอริฏฐะ 
ผูเกิดในตระกลูพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ  การทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอัน 
เปนบาปแกภกิษุอริฏฐะผูเกดิ  ในตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกบัสงฆ ชอบแกทานผูใด  
ทาน  ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุอริฏฐะ 
ผูเกิดในตระกลูพรานแรง มีทิฐิอันเปนบาปเห็น  ปานนี้เกิดข้ึนวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมี 
พระภาคทรงแสดงแลว โดย  ประการท่ีตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทํา   
อันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้ เธอไมยอมสละทิฐินั้น สงฆทํา  อุกเขปนียกรรม ฐานไม 
สละทิฐิอันเปนบาปแกภิกษอุริฏฐะผูเกิดใน  ตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ การทํา 
อุกเขปนียกรรม  ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปแกภกิษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง คือ   
หามสมโภคกบัสงฆ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ  แกทานผูใด ทาน 
ผูนั้นพึงพูด     
        อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป อันสงฆทําแลวแกภิกษุอริฏฐะผูเกิดใน 
ตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ ชอบ  แกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ 
ไว ดวยอยางนี ้    
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุท่ีอยูในอาวาสตอๆ ไปวา ภกิษุอริฏฐะผูเกดิใน 
ตระกูลพรานแรง อันสงฆทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปแลว คือ หามสมโภค 
กับสงฆ ฯ     
                                        ____________     
                                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๒๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปท่ีประกอบดวย 
องค ๓ เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี  คือ ทําลับหลัง ๑ ไมสอบถาม 
กอนแลวทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบดวยองค ๓  
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๒๘๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  ท่ีประกอบ 
ดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิยั และระงับ  แลวไมดี คือ ทําเพราะ 
ไมตองอาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ๑  ทําเพราะอาบัติท่ีแสดงแลว ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบ  ดวยองค ๓  
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๒๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  ท่ีประกอบ 
ดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิยั และระงับ  แลวไมดี คือ ไมโจทกอน 
แลวทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ไมปรับ  อาบัติแลวทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบ  ดวยองค ๓  
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๒๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  ท่ีประกอบ 
ดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิยั และระงับ  แลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑  
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบ  ดวยองค ๓  
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๒๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  ท่ีประกอบ 
ดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิยั และระงับ  แลวไมดี คือ ไมสอบถาม 
กอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน  วรรคทํา ๑  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบ  ดวยองค ๓  
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๒๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  ท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ  แลวไมดี คือ ไมทําตามปฏิญาณ ๑  
ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบ  ดวยองค ๓ นี้ 
แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๒๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  ท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ  แลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอง 
อาบัติ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบ  ดวยองค ๓  
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๒๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  ท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ  แลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัต ิ
มิใชเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑  สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบ  ดวยองค ๓  
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๙     
        [๒๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  ท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ  แลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติท่ี 
แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน  วรรคทํา ๑  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบดวยองค ๓  
นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๐     
        [๒๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  ท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ  แลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลว 
ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบ  ดวยองค ๓ นี้แล  
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๑     
        [๒๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับ  แลวไมดี คือ ไมใหจาํเลยให 
การกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ  เปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้ 
แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๒     
        [๒๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติ 
แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบ ดวยองค ๓ นี้แล 
เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี ฯ     
                                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                        ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป จบ  
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                                ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๒๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบ 
ดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว  คือ ทําตอหนา ๑ สอบถาม 
กอนแลวทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบ  ดวยองค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๒๙๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  ท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว  คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑  
ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติ  ยังมิไดแสดง ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบ ดวยองค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๒๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว  คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ให 
จําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัติแลวทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้ 
แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๒๙๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว  คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม  
๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบดวยองค ๓  
นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๒๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑  
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๒๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดย 
ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบดวยองค ๓  
นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๒๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปท่ีประกอบ 
ดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑  
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบ ดวยองค ๓  
นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๒๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว  คือ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคา 
มินี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบ  ดวยองค ๓  
นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๙     
        [๒๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปท่ีประกอบดวยองค  
๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว คือ ทําเพราะอาบัติยังมิไดแสดง ๑  
ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้แล  
เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๐    
        [๓๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลวคือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดย 
ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบ ดวยองค ๓  
นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๑     
        [๓๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลว 
ทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบดวยองค ๓  
นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๑๒     
        [๓๐๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบดวย 
องค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว  คือปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดย 
ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกนัทํา ๑  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ีประกอบดวยองค ๓ นี้ 
แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ     
                                        ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป     
                                        __________________     
                                ขอท่ีสงฆจํานง ๖ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๓๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม 
ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท ทําความ 
อ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด  มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลี 
กับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไม  สมควร ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงพึงลง อุกเขปนียกรรม  
ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๓๐๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆจํานงพึงลง 
อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป คือ เปนผูมีศีลวบัิติ ในอธิศีล ๑ เปนผูมีอาจารวิบัติ ใน 
อัธยาจาร ๑ เปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม  
ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๓๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆจํานงพึงลง 
อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป คือ กลาวติเตียน  พระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียน 
พระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม  
ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๓๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  
แกภกิษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการ  ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอ้ือฉาว  
กออธิกรณในสงฆ รูปหนึ่งเปนพาล  ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร รูปหนึ่งอยู 
คลุกคลีกับคฤหัสถ ดวย  การคลุกคลีอันไมสมควร     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป แก 
ภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๓๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปน 
บาป แกภิกษุ ๓ รูป แมอ่ืนอีก คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวิบัติ  ในอธิศีล รูปหนึ่งเปนผูมีอาจารวิบัติ  
ในอัธยาจาร รูปหนึ่งเปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอตทิิฐิ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป แก 
ภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๓๐๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปน 
บาป แกภิกษุ ๓ รูป แมอ่ืนอีก คือ รูปหนึ่ง กลาวติเตียน  พระพุทธเจา รูปหนึ่งกลาวติเตียน 
พระธรรม รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป แก 
ภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ     
                                ขอท่ีสงฆจํานง ๖ หมวด     
                                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป จบ  
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                                        วัตร ๑๘ ขอ     
        [๓๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป 
แลว ตองประพฤติโดยชอบ     
        วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐอัินเปนบาปนัน้ดังตอไปนี:้-     
        ๑. ไมพึงใหอุปสมบท     
        ๒. ไมพึงใหนสัิย     
        ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงส่ังสอนภิกษุณี     
        ๖. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปเพราะอาบัติใดไมพึงตองอาบัตินั้น     
        ๗. ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกนั     
        ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๙. ไมพึงติกรรม     
        ๑๐. ไมพงึติภิกษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ๑๑. ไมพงึหามอุโบสถแกปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๑๓. ไมพงึทําการไตสวน     
        ๑๔. ไมพงึเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๑๕. ไมพงึยังภกิษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๑๖. ไมพงึโจทภิกษุอ่ืน     
        ๑๗. ไมพงึใหภกิษุอ่ืนใหการ     
        ๑๘. ไมพงึชวยภิกษุกับภิกษใุหสูอธิกรณกัน ฯ     
                                        วัตร ๑๘ ขอ     
                        ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป จบ  
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                                สงฆลงโทษและระงับกรรม     
        [๓๑๐] คร้ังนั้น สงฆไดลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปแกพระอริฏฐะ 
ผูเกิดในตระกลูพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ ทานถูกสงฆ  ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละ 
ทิฐิอันเปนบาป แลวสึกเสีย บรรดาภิกษุท่ีเปนผู  มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา 
วา ไฉนพระอริฏฐะผูเกิดใน  ตระกูลพรานแรง ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอัน 
เปนบาปแลว จึงได  สึกเสียเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ     
                                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม     
        [๓๑๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น  
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา ภิกษุอริฏฐะ 
ผูเกิดในตระกลูพรานแรง ถูกสงฆลง  อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐอัินเปนบาปแลวสึกเสีย  
จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา     
                                        ทรงติเตียน     
        พระผูมีพระภาคเจา ทรงติเตียนวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ไฉนโมฆบุรุษนั้น ถูกสงฆลง 
อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปแลว จึงไดสึกเสียเลา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การกระทําของโมฆบุรุษนั้นนัน่ ไมเปนไปเพื่อความ เล่ือมใสของชุมชน 
ท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุ ท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาเชน 
นั้น สงฆจงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม  สละทิฐิอันเปนบาป ฯ     
                                วัตรท่ีไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๓๑๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  
แกภกิษุผูประกอบดวยองค ๕ คือ:-     
        ๑. ใหอุปสมบท     
        ๒. ใหนสัิย     
        ๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. รับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษุณี  
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        ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ยังส่ังสอนภกิษุณี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมสละทิฐิอันเปนบาป ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๓๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงบัอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  
แกภกิษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก คือ:-     
        ๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป เพราะอาบัติใด   ตองอาบัตินั้น     
        ๒. ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๔. ติกรรม     
        ๕. ติภิกษท้ัุงหลายผูทํากรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมสละทิฐิอันเปนบาป ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๓๑๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  
แกภกิษุผูประกอบดวยองค ๘ คือ:-     
        ๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภกิษุ     
        ๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ทําการไตสวน     
        ๔. เร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๕. ยังภกิษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๖. โจทภกิษุอ่ืน     
        ๗. ใหภกิษุอ่ืนใหการ     
        ๘. ชวยภกิษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมสละทิฐิอันเปนบาป ฯ     
                                วัตรท่ีไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด     
                        ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป จบ  
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                                วัตรท่ีควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๓๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  
แกภกิษุผูประกอบดวยองค ๕ คือ:-     
        ๑. ไมใหอุปสมบท     
        ๒. ไมใหนิสัย     
        ๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. ไมรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมส่ังสอนภกิษุณี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
สละทิฐิอันเปนบาป ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๓๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  
แกภกิษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก คือ:-     
        ๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป เพราะอาบัติใด ไมตองอาบัตินั้น     
        ๒. ไมตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๔. ไมติกรรม     
        ๕. ไมติภกิษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ อุกเขปนียกรรม ฐานไม 
สละทิฐิอันเปนบาป ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๓๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิ อันเปนบาป  
แกภกิษุผูประกอบดวยองค ๘ คือ:  
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        ๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๓. ไมทําการไตสวน     
        ๔. ไมเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๕. ไมยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ๖. ไมโจทภิกษุอ่ืน     
        ๗. ไมใหภิกษุอ่ืนใหการ     
        ๘. ไมชวยภกิษุกับภิกษใุหสูอธิกรณกนั     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
สละทิฐิอันเปนบาป ฯ     
                                        วัตรท่ีควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด     
                        ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป จบ     
                                        __________________     
        วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป     
        [๓๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  
พึงระงับอยางนี้:-     
        ภิกษุผูถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปนั้น พงึเขา ไปหาสงฆหมผา 
อุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคอง  อัญชลี แลวกลาวคําขอระงับกรรม 
นั้นอยางนี้ วาดังนี้:-     
                        คําขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป     
        ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป  แลวประพฤติ 
โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ขาพเจาขอระงับ  อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอัน 
เปนบาป     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดงันี้:  
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                                        กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมสละทิฐิอันเปนบาป แลวประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้  
ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน  ไมสละทิฐอัินเปนบาป ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว  
สงฆพึง  ระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป แกภกิษุมีช่ือนี้ นี้  เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ ถูกสงฆ  ลงอุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมสละทิฐิอันเปนบาป แลวประพฤติโดยชอบ  หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดนี้ ขอ 
ระงับอุกเขปนยีกรรม ฐาน  ไมสละทิฐิอันเปนบาป สงฆระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละ 
ทิฐิอัน  เปนบาป แกภกิษุมีช่ือนี้ การระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมสละทิฐิอัน  เปนบาป แก 
ภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพงึเปนผูนิ่ง ไม  ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุมีช่ือนีรู้ปนี้  
ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิ  อันเปนบาป แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง  
ประพฤติแกตวัได  บัดนี้ ขอระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป สงฆระงับ   
อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปแกภกิษุมีช่ือนี้ การระงับ  อุกเขปนียกรรม ฐาน 
ไมสละทิฐิอันเปนบาป แกภกิษุมีช่ือนี้ ชอบแก  ทานผูใด ทานผูนั้นพงึเปนผูนิ่ง ไมชอบแก 
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป สงฆระงับแลวแก  ภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแก 
สงฆ เหตุนั้นจงึนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวย  อยางนี้ ฯ     
                        อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ท่ี ๗ จบ     
                                        กัมมขันธกะ ท่ี ๑ จบ     
                                ในขันธกะนี้มี ๗ เร่ือง     
                                        ____________     
                                        หัวขอประจําขันธกะ     
        [๓๑๙] ๑. ภิกษพุวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ กอความบาดหมางเอง ไดเขาไปหา 
ภิกษุผูเชนกัน แลวใหขมักเขมนในการกอความบาดหมางข้ึนความบาดหมางท่ียังไมเกิดยอมเกิดข้ึน  
แมท่ีเกิดขึน้แลวก็ขยายตัวออกไป ภกิษุท้ังหลายที่มักนอย มีศีลเปนที่รัก ยอมเพงโทษในบริษัท  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 127 
        พระพุทธชินเจาผูสยัมภอัูครบุคคล ผูทรงพระสัทธรรม รับส่ังใหลงตัชชนียกรรม ณ พระ 
นครสาวัตถี     
        ตัชชนีกรรมท่ีไมเปนธรรม ไมเปนวนิยั คือ ทําลับหลังไมสอบถามกอนแลวทํา ไมทํา 
ตามปฏิญาณ หมวด ๑ ทําเพราะไมตองอาบัติ ทําเพราะอาบัติมิใชเทสนาคามินี ทําเพราะอาบัต ิ
ท่ีแสดงแลว หมวด ๑ ไมโจทกอนแลวทํา ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ไมปรับอาบัติแลวทํา  
หมวด ๑ ทําลับหลังทําโดยไมเปนธรรม สงฆเปนวรรคทํา หมวด ๑ ไมสอบถามกอนแลวทํา ทํา 
โดยไมเปน  ธรรม สงฆเปนวรรคทํา หมวด ๑ ไมทําตามปฏิญาณ ทําโดยไมเปนธรรม สงฆ   
เปนวรรคทํา หมวด ๑ ทําเพราะไมตองอาบัติ ทําโดยไมเปนธรรม สงฆเปนวรรคทํา หมวด ๑ ทํา 
เพราะอาบัติมใิชเปนเทสนาคามินี ทําโดยไมเปนธรรมสงฆ  เปนวรรคทํา หมวด ๑ ทําเพราะอาบัตท่ีิ 
แสดงแลว ทําโดยไมเปนธรรม สงฆเปนวรรคทํา หมวด ๑ ไมโจทกอนแลวทํา ทําโดยไมเปน 
ธรรม สงฆเปนวรรคทําหมวด ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ทําโดยไมเปนธรรม สงฆเปน 
วรรคทํา  หมวด ๑ ไมปรับอาบัติแลวทํา ทําโดยไมเปนธรรม สงฆเปนวรรคทําหมวด ๑     
        ปราชญพึงทราบฝายถูกตามนัยตรงกนัขามกับฝายผิดนั่นแหละ     
        เม่ือสงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษใุด สงฆพงึลงตัชชนียกรรมแกภกิษุนัน้ ผูกอ 
ความบาดหมาง เปนพาล คลุกคลีกับคฤหัสถ หมวด ๑ วิบัติในอธิศีล ในอัธยาจาร ในอติทิฐิ  
หมวด ๑ กลาวติเตียนพระพุทธเจาพระธรรม พระสงฆ หมวด ๑     
        สงฆพึงลงตัชชนียกรรมแกภกิษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่งกอความบาดหมางรูปหนึ่งเปนพาล  
รูปหนึ่งคลุกคลีกับคฤหัสถ หมวด ๑ รูปหนึ่งวิบัติในศีล รูปหนึ่งวิบัตใินอัธยาจาร รูปหนึ่งวิบัต ิ
ในอติทิฐิ หมวด ๑ รูปหนึ่งกลาวติเตียน  พระพุทธเจา รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม รูปหนึ่ง 
กลาวติเตียนพระสงฆ  หมวด ๑     
        ภิกษุถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ตองประพฤติโดยชอบอยางนี้ คือ ไม  ใหอุปสมบท  
ไมใหนิสัย ไมใหสามเณรอุปฏฐาก ไมส่ังสอนภิกษุณี และได  สมมติแลวก็ไมส่ังสอน ไมตอง 
อาบัตินั้น ไมตองอาบัติอ่ืนอันเชนกนัและอาบัติ  ยิ่งกวานั้น ไมติกรรม ไมติภิกษุท้ังหลายผูทํากรรม  
ไมหามอุโบสถ ปวารณา  แกปกตัตตะภิกษุไมทําการไตสวน ไมเร่ิมอนุวาทาธิกรณ ไมยังภกิษุอ่ืน 
ใหทําโอกาส  ไมโจทภิกษุอ่ืน ไมใหภกิษุอ่ืนใหการ และไมชวยภิกษุกบัภิกษใุหสูอธิกรณกนั  
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        ภิกษใุดประกอบดวยองค ๕ คือ ใหอุปสมบท ใหนิสัย ใหสามเณร  อุปฏฐาก ส่ังสอน 
ภิกษณุี แมไดรับสมมติแลวกย็ังส่ังสอนและองค ๕ คือ ตอง  อาบัตินั้น ตองอาบัติอันเชนกัน  
และตองอาบัตท่ีิยิ่งกวานั้น ตกิรรม ติภิกษุท้ัง  หลายผูทํากรรม สงฆไมระงับตัชชนยีกรรมแกภกิษุนัน้     
        ภิกษใุดประกอบดวยองค ๘ นี้ คือ หามอุโบสถ ปวารณา ทําการไตสวนเร่ิมอนวุาทาธิกรณ  
ใหทําโอกาส โจทภิกษุอ่ืน ใหภิกษุอ่ืนใหการ และใหสู  อธิกรณกัน ยอมไมระงับจากตัชชนียกรรม     
        ปราชญพึงทราบฝายถูกตามนัยตรงกนัขามกับฝายผิดนั้นแหละ     
        ๒. พระเสยยสกะเปนพาล มีอาบัติมาก และคลุกคลีกับคฤหัสถ  พระสัมพุทธเจาผูมหา 
มุนี รับส่ังใหลงนิยสกรรม     
        ๓. ภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนพัพสุกะท้ังสอง ในชนบทกิฏาคีรี  ไมสํารวม ประพฤติ 
แมซ่ึงอานาจารมีอยางตางๆ พระสัมพุทธชินเจารับส่ังใหลง  ปพพาชนยีกรรม ในพระนครสาวัตถี     
        ๔. พระสุธรรมเปนเจาถ่ินของจิตตะคฤหบดีในเมืองมัจฉิกาสณฑดาจิตตะ  ผูอุบาสก ดวย 
ถอยคํากระทบชาติ พระตถาคตรับส่ังใหลงปฏิสารณียกรรม     
        ๕. พระชินเจาผูอุดม ทรงบัญชาใหลงอุกเขปนียกรรม ในเพราะไมเห็นอาบัติ แกพระฉันนะ 
ผูไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ ในพระนครโกสัมพี     
        ๖. พระฉันนะไมปรารถนาจะทําคืนอาบัตินั้นแล พระพุทธเจาผูดํารงตําแหนงนายกพิเศษ  
รับส่ังใหลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติตอไป     
        ๗. ทิฐิอันเปนบาป อาศัยความไมรู บังเกิดแกพระอริฏฐะ พระชินเจาดํารัสใหลง 
อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิ นิยสกรรม ปพพาชนียกรรม และปฏิสารณียกรรม กเ็หมือนกนั     
        บทเกินเหลานี้มีในปพพาชนียกรรม คือ เลนคะนอง ประพฤตอนาจารลบลางพระบัญญัติ  
และมิจฉาชีพ ฐานไมเห็นและไมทําคืนอาบัติ และฐานไมสละทิฐิ บทเกินเหลานี้มีในปฏิสารณีย 
กรรมคือ มุงความไมมีลาภ กลาวติเตียน  มีนามวา ปญจกะ ๒ หมวดๆ ละ ๕ แมกรรมท้ังสอง  
คือ ตัชชนียกรรม และนิยสกรรม ก็เชนกัน ปพพานียกรรม และปฏิสารณียกรรม หยอนและ 
ยิ่งกวากัน  ๘ ขอ ๒ หมวด โดยการจําแนกอุกเขปนียกรรม ๓ อยางนั้นเชนเดียวกนั     
        ปราชญพึงทราบกรรมท่ีเหลือ แมตามนัยแหงตัชชนยีกรรม เทอญ ฯ     
                                หัวขอประจําขันธกะ จบ  
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                                        ปาริวาสิกขันธกะ     
                                        เร่ืองพระอยูปริวาส     
        [๓๒๐] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายผูอยูปริวาส ยนิดีการกราบไหว การ 
ลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การอาสนะมาให  การนําท่ีนอนมาให การนําน้ําลางเทามาให  
การตั้งต่ังรองเทา การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังเม่ืออาบน้ําของปกตัตตะภิกษ 
 ุท้ังหลาย บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุท้ังหลายผูอยู 
ปริวาส จึงไดยนิดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การ 
นําท่ีนอนมาให การนําน้ําลางเทามาให การตั้งต่ังรองเทา  การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร  
การถูหลังเม่ืออาบน้ําของปกตัตตะภกิษุ  ท้ังหลายเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ     
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม     
        [๓๒๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น  
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา ภิกษุท้ังหลายผูอยูปริวาส ยินดกีารกราบไหว การลุกรับ  
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให  การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา  
การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถู  หลังใหเม่ืออาบน้ําของปกตัตตะภิกษุท้ังหลาย จริง 
หรือ     
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา     
                                        ทรงติเตียน     
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษท้ัุงหลายผูอยูปริวาส  
จึงไดยนิดกีารกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม  การนําอาสนะมาให การนําท่ีนอน 
มาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา การตั้งกระ เบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตร จีวร การถูหลังใหเม่ือ 
อาบน้ําของปกตัตตะภกิษุท้ังหลายเลา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การกระทําของพวกภิกษุผูอยูปริวาสนั่นไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ 
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชน ท่ีเล่ือมใสแลว ... คร้ันแลวทรงทําธรรมี  
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กถารับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย อันภิกษผูุอยูปริวาส ไมพึงยินดีการกราบไหว การ 
ลุกรับ อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให การลางเทา การตั้งต่ัง   
รองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตร จีวร การถูหลังใหเม่ืออาบนํ้า  ของปกตัตตะภกิษุท้ังหลาย  
รูปใดยินดี ตองอาบัติทุกกฏ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม การนํา 
อาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให  การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับ 
บาตร จีวร การถูหลังใหเม่ืออาบนํ้าของภิกษุท้ังหลายผูอยูปริวาสดวยกัน ตามลําดับผูแกพรรษา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา  ผาอาบน้ําฝน การ 
สละภัตร และการรับภัตร แกภิกษุท้ังหลายผูอยูปริวาสดวยกัน  ตามลําดับผูแกพรรษา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนี้แล เราจักบัญญัติวัตรแกภกิษุท้ังหลายผูอยูปริวาส โดย 
ประการท่ีภกิษุผูอยูปริวาส ตองประพฤติทุกรูป ฯ     
                                ปาริวาสิกวัตร ๙๔ ขอ     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๓๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูอยูปริวาสพึงประพฤติชอบ วธีิประพฤติชอบใน 
วัตรนั้น ดังตอไปนี้:-     
        อันภิกษุผูปริวาส ไมพึงใหอุปสมบท     
        ไมพึงใหนิสัย     
        ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ไมพึงรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงส่ังสอนภกิษุณี     
        สงฆใหปริวาสเพื่ออาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น     
        ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ไมพึงติกรรม     
        ไมพึงติภกิษุท้ังหลายผูทํากรรม  
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        ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงทําการไตสวน     
        ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน     
        ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ     
        ไมพึงชวยภกิษุกับภิกษใุหสูอธิกรณกนั ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๓๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูอยูปริวาส ไมพึงไปขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ  
ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภกิษุ     
ไมพึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ท่ีนอนสุดทาย วหิารสุดทายของสงฆ ท่ีสงฆจะพึงใหแกเธอ     
ไมพึงมีปกตัตตะภกิษุ เปนสมณะนําหนา หรือตามหลังเขาไปสูสกุล     
ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค     
ไมพึงสมาทานปณฑปาติกธุดงค และ     
ไมพึงใหเขานาํบิณฑบาตมาสง เพราะปจจยันั้น ดวยคิดวาคนท้ังหลายอยารูเรา ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๓๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูอยูปริวาสเปนอาคันตุกะไป พึงบอกมีอาคันตุกะมา  
ก็พึงบอก พึงบอกในอุโบสถ พึงบอกในปวารณา ถาอาพาธ  พึงส่ังทูตใหบอก ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๓๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูอยูปริวาส ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสู 
อาวาสที่หาภกิษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสทีห่าภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุ  มิได     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภกิษมิุได  
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        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภกิษุ  มิได     
        ไมพึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสท่ีหาภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษ ุ
มิได ท้ังนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภกิษุ เวนแตมีอันตราย ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๓๒๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูอยูปริวาส ไมพงึออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส 
ท่ีมีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสทีมี่ภิกษุ แตเปน  นานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภกิษุ  แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน  นานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ  แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาส  ท่ีมีภิกษุ แตเปนนานา 
สังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิษุ  แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส  ท่ีมีภิกษุ แตเปนนานา 
สังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ิน  มิใชอาวาสที่มีภิกษุ  
แตเปนนานาสังวาส ท้ังนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภกิษุเวนแตมีอันตราย ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๓๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูอยูปริวาส พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส 
ท่ีมีภิกษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาสท่ีมีภกิษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภกิษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาสท่ีมีภกิษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิษุ เปนสมานสังวาส  
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        พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ เปน สมานสังวาส     
        พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสทีมี่ภิกษุ  เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสทีมี่ภิกษุ เปน 
สมานสังวาส ท้ังนี้ ท่ีรูวาอาจจะไปถึงในวนันี้เทียว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๓๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูอยูปริวาส ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกนัในอาวาส  
กับปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกันในถ่ินมิใชอาวาส     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ดี     
        เห็นปกตตัตะภกิษแุลว พึงลุกออกจากอาสนะ     
        พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง     
        ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภกิษุ     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ     
        ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมอันเดียวกนักบัปกตัตตะภิกษุ     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุจงกรมอยูในท่ีจงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมสูง     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุจงกรม ณ พื้นดิน ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๓๒๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูอยูปริวาส ไมพงึอยูในท่ีมุงเดยีวกันในอาวาส กับ 
ภิกษุอยูปริวาสผูแกพรรษากวา     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงเดยีวกนัในถ่ินมิใชอาวาส     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงเดยีวกนัในอาวาสก็ด ีในถ่ินมิใชอาวาสก็ดี     
        ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับภกิษุอยูปริวาสผูแกพรรษากวา     
        ... กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม  
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        ... กับภิกษุผูควรมานัต     
        ... กับภิกษุผูประพฤติมานัต     
        ... กับภิกษุผูควรอัพภาน     
        เม่ือเธอนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง     
        เม่ือเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ     
        ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกัน     
        เม่ือเธอจงกรมอยูในท่ีจงกรมตํ่า ไมพงึจงกรมในท่ีจงกรมสูง     
        เม่ือเธอจงกรมอยู ณ พืน้ดิน ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม ฯ     
        [๓๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูอยูปริวาสเปนท่ี ๔ พึงใหปริวาส พึงชักเขาหา 
อาบัติเดิม พึงใหมานัต สงฆ ๒๐ รูปท้ังภิกษุผูอยูปริวาสนั้นพึงอัพภาน การกระทําดังนั้นใชไมได 
และไมควรทํา ฯ     
                                        ปาริวาสิกวัตร ๙๔ ขอ จบ     
                                        __________________     
                                        รัตติเฉท ๓ อยาง     
        [๓๓๑] คร้ังนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปในพุทธสํานัก คร้ันถึงแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค  
นั่งเฝา ณ ท่ีอันควรสวนขางหนึ่ง ทานพระอุบาลีนั่งเฝาเรียบรอยแลว ไดทูลถามความขอนี้แดพระ 
ผูมีพระภาควา ความขาดแหงราตรีของภิกษุผูอยูปริวาส มีเทาไร พระพุทธเจาขา     
        พระผูมีพระภาคตรัสวา อุบาลี ความขาดแหงราตรี ของภิกษุผูอยูปริวาสมี ๓ คือ อยูรวม ๑  
อยูปราศ ๑ ไมบอก ๑ รัตติเฉทของภิกษุผูอยูปริวาส  มี ๓ อยางนี้แล ฯ     
                                พุทธานุญาตใหเก็บปริวาส     
        [๓๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ในพระนครสาวัตถี ภิกษสุงฆมาประชุมกันมากมาย ภิกษ ุ
ท้ังหลายผูอยูปริวาส ไมสามารถจะชําระปริวาส จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหเก็บปริวาส  
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                                        วิธีเก็บปริวาส     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล วิธีเก็บปริวาส พึงเก็บอยางนี้:-     
        อันภิกษุผูอยูปริวาสนั้น พึงเขาไปหาภกิษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง 
ประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนีว้า ขาพเจาเก็บปริวาส ปริวาสเปนอันเก็บแลว หรือกลาววา  
ขาพเจาเก็บวัตร ปริวาสก็เปนอันเก็บแลว ฯ     
                                        พุทธานุญาตใหสมาทานปริวาส     
        [๓๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุท้ังหลายออกจากพระนครสาวัตถี ไปในท่ีนัน้ๆ แลว  
พวกภิกษุผูอยูปริวาสสามารถชําระปริวาสได จึงกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาค     
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสมาทานปริวาส     
                                        วิธีสมาทานปริวาส     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล วิธีสมาทานปริวาส พึงสมาทานอยางนี้:-     
        อันภิกษุผูอยูปริวาสนั้น พึงเขาไปหาภกิษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงค  เฉวียงบา นั่งกระโหยง 
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําสมาทานวา ขาพเจาสมาทาน  ปริวาส ปริวาสเปนอันสมาทานแลว  
หรือกลาวคําสมาทานวา ขาพเจาสมาทานวัตร  ปริวาสกเ็ปนอันสมาทานแลว ฯ     
                                        ปาริวาสิกวัตร จบ     
                                        ____________     
                                        เร่ืองมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุ     
        [๓๓๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุท้ังหลายผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ยนิดีการกราบไหว  
การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให การลางเทา การ 
ตั้งต่ังรองเทา การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ 
ท้ังหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุท้ังหลายผู 
ควรชักเขาหาอาบัติเดิม จึงไดยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม  การนํา   
อาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การ 
รับบาตรจีวร การถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุท้ังหลายเลาแลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระ 
ผูมีพระภาค ฯ  
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                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม     
        [๓๓๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น  
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา ภิกษุท้ังหลาย 
ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมา 
ให การนําท่ีนอนมาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตร จีวร  
การถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุท้ังหลาย จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา     
                                        ทรงติเตียน     
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษท้ัุงหลายผูควรชักเขาหา 
อาบัติเดิม จึงไดยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม การนําท่ีนอนมาให การ 
ตั้งต่ังรองเทาการต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะ   
ภิกษุท้ังหลายเลา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การกระทําของพวกภิกษุผูควรชกัเขาหาอาบัติเดิมนั่นไมเปนไปเพื่อความ 
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย อันภกิษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมไมพึงยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม  
สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา  การรับ 
บาตรจีวร การถูหลังใหเม่ืออาบนํ้า ของปกตัตตะภกิษุท้ังหลาย รูปใดยนิดีตองอาบัตทุิกกฏ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรมสามีจิกรรม การนํา 
อาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา  การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับ 
บาตรจีวร การถูหลังใหเม่ืออาบนํ้า ของภิกษุ ท้ังหลาย ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมดวยกัน ตามลําดับ 
ผูแกพรรษา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา  ผาอาบน้ําฝน การ 
สละภัตร และการรับภัตร แกภิกษุท้ังหลายผูควรชักเขาหา  อาบัติเดิม ตามลําดับผูแกพรรษา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภกิษุท้ังหลาย  ผูควรชักเขาหา 
อาบัติเดิม โดยประการท่ีภกิษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ตอง  ประพฤติทุกรูป ฯ  
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                                มูลายปฏิกัสสนารหวัตร     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๓๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม พึงประพฤติโดยชอบ วิธี 
ประพฤติชอบในวัตรนั้น ดังนี้:-     
        อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึงใหอุปสมบท     
        ไมพึงใหนิสัย     
        ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ไมพึงรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงส่ังสอนภกิษุณี     
        เปนผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม เพราะอาบัติใด ไมพงึตองอาบัตินั้น     
        ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ไมพึงติกรรม     
        ไมพึงติภกิษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงทําการไตสวน     
        ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน     
        ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ     
        ไมพึงชวยภกิษุกับภิกษใุหสูอธิกรณกนั ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๓๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึงไปขางหนาแหง 
ปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ  
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        พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ท่ีนอนสุดทาย วหิารสุดทายของสงฆ ท่ีสงฆจะพึงใหแกเธอ     
        ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุเปนสมณะไปขางหนา หรือตามหลังเขาไปสูสกุล     
        ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค     
        ไมพึงสมาทานบิณฑปาติกธุดงค และ     
        ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง เพราะปจจัยนั้น ดวยคิดวา คนท้ังหลาย  อยารูเรา ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๓๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึง ออกจากอาวาสท่ีมี 
ภิกษุ ไปสูอาวาสท่ีหาภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินท่ีมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุ  มิได     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากถ่ินท่ีมิใชอาวาสที่มีภกิษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภกิษุมิได     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่หา  ภกิษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภกิษุ  มิได     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส  ท่ีหาภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ิน  มิใชอาวาสที่หาภิกษ ุ
มิได ท้ังนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภกิษุ เวนแตมีอันตราย ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๓๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึงออก จากอาวาสที่มี 
ภิกษุ ไปสูอาวาสท่ีมีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสทีมี่ภิกษุ แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภกิษุ แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน  นานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ แตเปนนานา 
สังวาส  
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        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิษุ  แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส  ท่ีมีภิกษุ แตเปน 
นานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสทีมี่ภิกษุ  
แตเปนนานาสังวาส ท้ังนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภกิษุ เวน  แตมีอันตราย ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๓๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ  
ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาสท่ีมีภกิษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภกิษุเปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาสท่ีมีภกิษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มี ภิกษุ เปนสมาน 
สังวาส     
        พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มี  ภิกษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใช อาวาสทีมี่ภิกษุ  
เปนสมานสังวาส ท้ังนี้ ท่ีรูวาอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๓๔๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึงอยู ในท่ีมุงอันเดียวกัน 
ในอาวาส กับปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงเดยีวกนัในถ่ินมิใชอาวาส     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ดี กับปกตัตตะภิกษุ     
        เห็นปกตตัตะภกิษแุลวพึงลุกจากอาสนะ     
        พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง  
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        ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภกิษุ     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ     
        ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุจงกรมอยูในท่ีจงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมสูง     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุจงกรม ณ พื้นดิน ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๓๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกนัใน 
อาวาส กับภกิษุผูอยูปริวาส     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงเดยีวกนัในถ่ินมิใชอาวาส     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงเดยีวกนัในอาวาสก็ด ีในถ่ินมิใชอาวาสก็ดี     
        ไมพึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภกิษผูุอยูปริวาส     
        ... กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ท่ีแกพรรษากวา     
        ... กับภิกษุผูควรมานัต     
        ... กับภิกษุผูประพฤติมานัต     
        ... กับภิกษุผูควรอัพภาน     
        เม่ือเธอนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง     
        เม่ือเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ     
        ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกัน     
        เม่ือเธอจงกรมอยูในท่ีจงกรมตํ่า ไมพงึจงกรมในท่ีจงกรมสูง     
        เม่ือเธอจงกรม ณ พื้นดนิ ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม ฯ     
        [๓๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดมิเปนท่ี ๔ พึงใหปริวาส  
พึงชักเขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต สงฆ ๒๐ รูป ท้ังภิกษุ ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมนัน้ พึงอัพภาน  
การกระทําดังนั้นใชไมได และไมควรทํา ฯ     
                                        มูลายปฏิกัสสนารหวัตร จบ  
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                                        เร่ืองมานัตตารหภกิษุ     
        [๓๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุท้ังหลายผูควรมานัต ยินดกีารกราบไหว การลุกรับ  
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา  
การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การ  ถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุท้ังหลาย บรร 
ดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุท้ังหลายผูควรมานัต จึง 
ไดยินดี  การกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําท่ีนอน 
มาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเม่ือ 
อาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุท้ังหลายเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
                                        ทรงสอบถาม     
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุท้ังหลายผูควร 
มานัต ยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําท่ี 
นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทาการต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังให 
เม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุท้ังหลาย จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา     
                                        ทรงติเตียน     
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน ภกิษท้ัุงหลายผูควรมานัต  
จึงไดยนิการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให  
การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา  
ของปกตัตตะ  ภิกษุท้ังหลายเลา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย การกระทําของภกิษุผูควรมานัตนั่น ไมเปนไปเพื่อ 
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุผูควรมานัต ไมพึงยนิดีการ กราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม  
การนําอาสนะมาให การนํา  ท่ีนอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา  
การรับบาตร  จีวร การถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุท้ังหลาย รูปใดยินดี ตองอาบัติทุกกฏ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การ 
นําอาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให การลางเทา การตั้งต้ังรองเทา การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การ 
รับบาตรจีวร การถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของภิกษุท้ังหลายผูควรมานัตดวยกัน ตามลําดบัผูแกพรรษา  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 142 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา ผาอาบน้ําฝน การสละ 
ภัต และการรับภัตร แกภิกษท้ัุงหลายผูควรมานัตดวยกนัตามลําดับผูแกพรรษา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจะบัญญัติวัตรแกภกิษุผูควรมานัต โดยประการท่ี 
ภิกษุผูควรมานัต ตองประพฤติทุกรูป ฯ     
                                        มานัตตารหวัตร     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๓๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรมานัต พึงประพฤติชอบวิธีประพฤติชอบในวัตร 
นั้น ดังนี:้-    
        อันภิกษุผูควรมานัต ไมพึงใหอุปสมบท     
        ไมพึงใหนิสัย     
        ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ไมพึงรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี     
        แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงส่ังสอนภกิษุณี     
        ตนเปนผูควรมานัตเพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น     
        ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ไมพึงติกรรม     
        ไมพึงติภกิษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงทําการไตสวน     
        ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน     
        ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ     
        ไมพึงชวยภกิษุกับภิกษใุหสูอธิกรณกนั ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๒     
        [๓๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรมานัต ไมพงึไปขางหนาแหง ปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ     
        พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ท่ีนอนสุดทาย วหิารสุดทายของสงฆ ท่ี  สงฆจะพึงใหเธอ     
        ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุเปนสมณะนําหนา หรือตามหลังเขาไปสูสกุล     
        ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค     
        ไมพึงสมาทานปณฑปาติกธุดงค และ     
        ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง เพราะปจจัยนั้น ดวยคิดวาคนท้ังหลาย  อยารูเรา ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๓๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรมานัต เปนอาคันตุกะไป พึงบอก มีอาคันตุกะ 
มา ก็พึงบอก พึงบอกในอุโบสถ พึงบอกในปวารณา พึงบอก  ทุกวนั ถาอาพาธ พึงส่ังทูตใหบอก ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๓๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรมานัต ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส 
ท่ีหาภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสทีห่าภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุ  มิได     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภกิษมิุได     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภกิษมิุได     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ี  หาภิกษมิุได     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภกิษุ  มิได     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสท่ี  หาภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ิน  มิใชอาวาสที่หาภิกษ ุ
มิได ท้ังนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภกิษุ เวนแตมีอันตราย ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๕     
        [๓๔๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรมานัต ไมพงึออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส 
ท่ีมีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสทีมี่ภิกษุ แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภกิษุ  แตเปนนานา 
สังวาส     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานา  สังวาส     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แต  เปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาส  ท่ีมีภิกษุ แตเปน 
นานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิษุ  แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส  ท่ีมีภิกษุ แตเปน 
นานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิ  ใชอาวาสที่มีภิกษุ  
แตเปนนานาสังวาส ท้ังนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภกิษุ เวนแต  มีอันตราย ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๓๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรมานัต พึงออกจากอาวาสท่ีมี ภิกษุ ไปสูอาวาส 
ท่ีมีภิกษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาสท่ีมีภกิษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภกิษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาสท่ีมีภกิษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มี ภิกษุ เปนสมาน 
สังวาส     
        พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุเปนสมานสังวาส  
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        พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มี  ภิกษเุปนสมาน 
สังวาส     
        พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใช อาวาสทีมี่ภิกษุ  
เปนสมานสังวาส ท้ังนี้ ท่ีรูวาอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๓๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรมานัต ไมพงึอยูในท่ีมุงอันเดียว กนัในอาวาส  
กับปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกันในถ่ินมิใชอาวาส     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ดี กับปกตัตตะภิกษุ     
        เห็นปกตตัตะภกิษแุลวพึงลุกจากอาสนะ     
        พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง     
        ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภกิษุ     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ     
        ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุจงกรมอยูในท่ีจงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมสูง     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุจงกรม ณ พื้นดิน ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๓๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรมานัต ไมพึงอยูในท่ีมุงเดียวกันในอาวาส กับ 
ภิกษุผูอยูปริวาส     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงเดยีวกนัในถ่ินมิใชอาวาส     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงเดยีวกนัในอาวาสก็ด ีในถ่ินมิใชอาวาสก็ดี     
        ไมพึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกัน กับภกิษผูุอยูปริวาส     
        ... กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม     
        ... กับภิกษุผูควรมานัตท่ีแกกวา     
        ... กับภิกษุผูประพฤติมานัต  
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        ... กับภิกษุผูควรอัพภาน     
        เม่ือเธอนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง     
        เม่ือเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ     
        ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกัน     
        เม่ือเธอจงกรมอยูในท่ีจงกรมตํ่า ไมพงึจงกรมในท่ีจงกรมสูง     
        เม่ือเธอจงกรมอยู ณ พืน้ดิน ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม ฯ     
        [๓๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรมานัตเปนท่ี ๔ พงึใหปริวาส พงึชักเขาหา 
อาบัติเดิม พึงใหมานัต สงฆ ๒๐ รูปท้ังภิกษุผูควรมานัตนั้น  พึงอัพภาน การกระทําดังนั้น ใช 
ไมไดและไมควรทํา ฯ     
                                        มานัตตารหวัตร จบ     
                                        __________________     
                                เร่ืองมานัตตจาริกภิกษุ     
        [๓๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุท้ังหลายผูประพฤตมิานัตยินดีการกราบไหว การลุกรับ  
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา  
การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร  การถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุท้ังหลาย  
บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนมานัตตจาริกภกิษุท้ังหลาย 
จึงไดยนิดี  การกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนํา   
ท่ีนอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตร  จีวร การถูหลัง 
ใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุท้ังหลายเลา แลวกราบทูลเร่ือง  นั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ     
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม     
        [๓๕๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูลน้ัน  
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา ภิกษุท้ังหลาย 
ผูประพฤติมานัต ยินดีการกราบไหว การ ลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให  
การนําท่ีนอนมาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การ 
ถูหลัง  ใหเม่ืออาบนํ้า ของปกตัตตะภิกษุท้ังหลาย จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา  
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                                        ทรงติเตียน     
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษท้ัุงหลายผูประพฤติมานัต  
จึงไดยนิดกีารกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม  การนําอาสนะมาให การนําท่ีนอน 
มาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา การตั้ง  กระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเม่ือ 
อาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ  ท้ังหลายเลา ดกูรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของพวกภิกษผูุประพฤติมานัต 
นั่น ไม  เปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะ 
ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัต ไมพึงยินดีการกราบไหว การลุกรับ  
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให  การนําท่ีนอนมาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา  
การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การ  รับบาตรจีวร การถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุท้ังหลาย รูป 
ใดยนิดี  ตองอาบัติทุกกฏ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม  สามีจิกรรม การ 
นําอาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา  การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การ 
รับบาตรจีวร การถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของภิกษุ  ท้ังหลายผูประพฤติมานัตดวยกนั ตามลําดับผูแกพรรษา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา ผาอาบน้ําฝน การ 
สละภัตร และการรับภัตร แกภิกษุท้ังหลายผูประพฤติมานัตดวยกนั  ตามลําดับผูแกพรรษา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภกิษุผูประพฤติมานัต โดย 
ประการท่ีภกิษุผูประพฤติมานัต ตองประพฤติทุกรูป ฯ     
                                        มานัตตจาริกวัตร     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๓๕๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูประพฤติมานัต พึงประพฤติชอบวิธีประพฤติชอบ 
ในวัตรนั้น ดังตอไปนี้:-     
        อันภิกษุผูประพฤติมานตั ไมพึงใหอุปสมบท     
        ไมพึงใหนิสัย     
        ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ไมพึงรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี  
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        แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงส่ังสอนภกิษุณี     
        สงฆใหมานัตเพื่ออาบัตใิด ไมพึงตองอาบัตินั้น     
        ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ไมพึงติกรรม     
        ไมพึงติภกิษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงทําการไตสวน     
        ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน     
        ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ     
        ไมพึงชวยภกิษุกับภิกษใุหสูอธิกรณกนั ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๓๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูประพฤติมานตั ไมพึงไปขางหนาแหงปกตัตตะภกิษุ     
        ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ     
        พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ท่ีนอนสุดทาย วหิารสุดทายของสงฆ  ท่ีสงฆจะพงึใหแกเธอ     
        ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุเปนสมณะนําหนาหรือตามหลัง เขาไปสูสกุล     
        ไมพึงสมาทานอรัญญิกธุดงค     
        ไมพึงสมาทานปณฑปาติกธุดงค และ     
        ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง เพราะปจจัยนั้น ดวยคิดวาคนท้ังหลาย  อยารูเรา ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๓๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูประพฤติมานตั เปนอาคันตุกะไป พึงบอก มีอาคัน 
ตุกะมา กพ็ึงบอก พึงบอกในอุโบสถ พึงบอกในปวารณา พึงบอก ทุกวนั ถาอาพาธ พึงส่ังทูต 
ใหบอก ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๔     
        [๓๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูประพฤติมานัตไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสู 
อาวาสที่หาภกิษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสทีห่าภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุ  มิได     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภกิษมิุได     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ี  หาภิกษมิุได     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภกิษุ  มิได     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส  ท่ีหาภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสทีห่าภิกษ ุ
มิได ท้ังนี้ เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๓๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูประพฤติมานัตไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสู 
อาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสทีมี่ภิกษุ แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภกิษุแตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ แตเปน 
นานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิษุแตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ แตเปน 
นานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสทีมี่ภิกษุ  
แตเปนนานาสังวาส ท้ังนี้ เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๖     
        [๓๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูประพฤติมานัต พึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสู 
อาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาสท่ีมีภกิษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภกิษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาสท่ีมีภกิษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุเปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิษุเปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุเปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ  
เปนสมานสังวาส ท้ังนี้ ท่ีรูวาจะไปถึงในวนันี้เทียว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๓๖๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูประพฤติมานัตไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกนัในอาวาส  
กับปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกันในถ่ินมิใชอาวาส     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ดี กับปกตัตตะภิกษุ     
        เห็นปกตตัตะภกิษแุลว พึงลุกจากอาสนะ     
        พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง     
        ไมพึงนั่ง ณ อาสนะอันเดียวกับปกตัตตะภกิษุ     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ     
        ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุจงกรมอยูในท่ีจงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมสูง     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุจงกรม ณ พื้นดิน ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม ฯ  
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                                        หมวดท่ี ๘     
        [๓๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูประพฤติมานัต ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกนัในอาวาส  
กับภิกษุผูอยูปริวาส     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกันในถ่ินมิใชอาวาส     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ดี     
        ไมพึงนั่ง ณ อาสนะอันเดียวกันกับภกิษุผูอยูปริวาส     
        ... กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม     
        ... กับภิกษุผูควรมานัต     
        ... กับภิกษุผูประพฤติมานัตผูแกกวา     
        ... กับภิกษุผูควรอัพภาน     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ     
        ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกัน     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุจงกรมอยูในท่ีจงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมสูง     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุจงกรมอยู ณ พืน้ดิน ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม ฯ     
        [๓๖๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูประพฤตมิานัตเปนท่ี ๔ พึง ใหปริวาส พึง 
ชักเขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต สงฆ ๒๐ รูปท้ังมานัตตจาริกภกิษุนัน้ พึงอัพภาน การกระทํา 
ดังนั้น ใชไมไดและไมควรทาํ ฯ     
                                        รัตติเฉท ๔ อยาง     
        [๓๖๕] คร้ังนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปในพุทธสํานัก คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลถามความขอนี้แดพระผูมีพระภาควา ความขาดแหงราตรี 
ของภิกษุผูประพฤติมานัตมีเทาไร พระ  พทุธเจาขา     
        พระผูมีพระภาคตรัสวา อุบาลี ความขาดแหงราตรีของภิกษุผูประพฤติ มานัตมี ๔ คือ อยู 
รวม ๑ อยูปราศ ๑ ไมบอก ๑ ประพฤติในคณะอันพรอง ๑  รัตติเฉทของภิกษุผูประพฤติมานัตมี ๔  
อยางนี้แล ฯ  
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                                พุทธานุญาตใหเก็บมานัต     
        [๓๖๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล ในพระนครสาวัตถี มีภิกษสุงฆเปนอันมากมาประชุมกนั  
ภิกษุท้ังหลายผูประพฤติมานัตไมสามารถชําระมานัตได จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหเก็บมานัต     
                                        วิธีเก็บมานัต     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล วิธีเก็บมานัตพึงเก็บอยางนี้    
        ภิกษุผูประพฤติมานัตนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง 
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําเก็บมานัต วาดงันี้ ขาพเจาเกบ็มานัต มานัตเปนอันเก็บมาแลว หรือ 
กลาววา ขาพเจาเก็บวัตร มานัตก็เปน  อันเก็บแลว ฯ     
                                        พุทธานุญาตใหสมาทานมานัต     
        [๓๖๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายออกจากพระนครสาวัตถีไปใน  ท่ีนั้นๆ แลว พวก 
ภิกษุผูประพฤติมานัต สามารถชําระมานัต จึงกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาคๆ  พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสมาทานมานัต     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล วิธีสมาทานมานัตพึงสมาทานอยางนี้     
        อันภิกษุผูประพฤติมานตันั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงค  เฉวียงบา นั่งกระหยง         
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําสมาทานวาดังนี้ ขาพเจา  สมาทานมานัต มานัตเปนอันสมาทานแลว  
หรือกลาวคําสมาทานวา ขาพเจาสมาทานวัตร มานัตกเ็ปนอันสมาทานแลว ฯ     
                                มานัตตจาริกวัตร จบ     
                                        ____________     
                                        เร่ืองอัพภานารหภิกษุ     
        [๓๖๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายผูควรอัพภาน ยินดีการกราบไหว การลุกรับ  
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา  
การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร  การถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุท้ังหลาย  
บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุท้ังหลายผูควรอัพภาน 
จึงไดยนิดี  การกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การ  นําท่ีนอน  
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มาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับ  บาตรจีวร การถูหลังใหเม่ือ 
อาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุท้ังหลายเลา แลวกราบทูล  เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ     
                                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม     
        [๓๖๙] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ  เหตุเปนเคามูลนั้น  
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา  ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววาภิกษุท้ังหลาย 
ผูควรอัพภาน ยินดกีารกราบไหว การลุกรับ  อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนํา 
ท่ีนอนมาให การลางเทา  การต้ังต่ังรองเทา การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลัง 
ใหเม่ือ  อาบนํ้า ของปกตัตตะภกิษุท้ังหลาย จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา     
                                        ทรงติเตียน     
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษุ  ท้ังหลายผูควรอัพภาน 
จึงไดยนิดกีารกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม  การนําอาสนะมาให การนําท่ีนอน 
มาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา การตั้ง  กระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเม่ือ 
อาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ  ท้ังหลายเลา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การกระทําของพวกภิกษุผูควรอัพภานนั่นไมเปนไปเพื่อ  ความเล่ือมใส 
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมมีกถารับส่ังกะภิกษุ  ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
อันภิกษุผูควรอัพภานไมพึงยินดกีารกราบไหว  การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะ 
มาให การนําท่ีนอนมาให  การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การตั้งกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร  
การถู  หลังใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุท้ังหลาย รูปใดยนิดี ตองอาบัติทุกกฏ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนํา 
อาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให การลางเทา การตั้งต่ังรองเทา  การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับ 
บาตรจีวร การถูหลังใหเม่ืออาบนํ้า ของภิกษุ  ท้ังหลายผูควรอัพภานดวยกัน ตามลําดับผูแกพรรษา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา ผาอาบน้ําฝน การ 
สละภัตร และการรับภัตร แกภิกษุท้ังหลายผูควรอัพภานดวยกนั  ตามลําดับผูแกพรรษา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภกิษุท้ังหลาย  ผูควรอัพภาน  โดย 
ประการท่ีภกิษุผูควรอัพภานตองประพฤติทุกรูป ฯ  
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                                        อัพภานารหวัตร     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๓๗๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรอัพภานพึงประพฤติชอบ วิธีประพฤติชอบใน 
วัตรนั้น ดังตอไปนี้:-     
        ไมพึงใหอุปสมบท     
        ไมพึงใหนิสัย     
        ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ไมพึงรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุ ี    
        แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงส่ังสอนภกิษุณี     
        สงฆอัพภานเพื่ออาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น     
        ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน     
        ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ไมพึงติกรรม     
        ไมพึงติภกิษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงทําการไตสวน     
        ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ไมพึงยังภิกษุอ่ืนใหทําโอกาส     
        ไมพึงโจทภิกษุอ่ืน     
        ไมพึงใหภิกษุอ่ืนใหการ     
        ไมพึงชวยภกิษุกับภิกษใุหสูอธิกรณกนั ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๓๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรอัพภานไมพึงไปขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ  
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        พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ท่ีนอนสุดทาย วหิารสุดทายของสงฆ  ท่ีสงฆจะพงึใหแกเธอ     
        ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุ เปนสมณะนําหนา หรือตามหลังเขาไปสูสกุล     
        ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค     
        ไมพึงสมาทานปณฑปาติกธุดงค และ     
        ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง เพราะปจจัยนั้น ดวยคิดวา คนท้ังหลาย  อยารูเรา ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๓๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรอัพภานไมพึงออกจากอาวาสท่ีมี  ภิกษ ุไปสู 
อาวาสที่หาภกิษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสทีห่าภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่หา  ภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภกิษมิุได     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาส  ท่ีหาภิกษมิุได     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หา  ภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส  ท่ีหาภิกษุมิได     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ิน  มิใชอาวาสท่ีหา 
ภิกษุมิได ท้ังนี ้เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ เวนแตมีอันตราย     
                                        หมวดท่ี ๔     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อันภกิษุผูควรอัพภานไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภกิษุ ไปสู  อาวาสท่ีมีภิกษุ   
แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสทีมี่ภิกษุ แตเปน  นานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภกิษุ  แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน  นานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน  นานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาส  ท่ีมีภิกษุ แตเปน 
นานาสังวาส  
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        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิษุ แตเปนนานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส  ท่ีมีภิกษุ แตเปน 
นานาสังวาส     
        ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ิน มิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ  
แตเปนนานาสังวาส ท้ังนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภกิษุ  เวนแตมีอันตราย     
                                        หมวดท่ี ๕     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อันภกิษุผูควรอัพภานพึงออกจากอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ  
เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาสท่ีมีภกิษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภกิษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาสท่ีมีภกิษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภกิษุ เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ เปน  สมานสังวาส     
        พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสท่ีมีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มี  ภิกษุ เปนสมาน 
สังวาส     
        พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ  เปนสมานสังวาส     
        พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มี  ภิกษุ เปนสมาน 
สังวาส     
        พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสทีมี่ภิกษุ  
เปนสมานสังวาส ท้ังนี้ ท่ีรูวาอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๓๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรอัพภานไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกนัในอาวาส  
กับปกตัตตะภิกษุ     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกันในถ่ินมิใชอาวาส     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกัน ในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ดี  กบัปกตัตตะภิกษุ     
        เห็นปกตตัตะภกิษแุลว พึงลุกจากอาสนะ     
        พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง  
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        ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภกิษุ     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ     
        ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุจงกรมอยูในท่ีจงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมสูง     
        เม่ือปกตัตตะภกิษุจงกรม ณ พื้นดิน ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๓๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุผูควรอัพภานไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกนัในอาวาส  
กับภิกษุผูอยูปริวาส     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกันในถ่ินมิใชอาวาส     
        ไมพึงอยูในท่ีมุงอันเดียวกันในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ดี     
        ไมพึงนั่ง ณ อาสนะเดียวกันกับภกิษุผูอยูปริวาส     
        ... กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม     
        ... กับภิกษุผูควรมานัต     
        ... กับภิกษุผูประพฤติมานัต     
        ... กับภิกษุผูควรอัพภานท่ีแกพรรษากวา     
        เม่ือเธอนั่งอาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง     
        เม่ือเธอนั่ง ณ พื้นดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ     
        ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมเดียวกัน     
        เม่ือเธอจงกรมในท่ีจงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรมสูง     
        เม่ือเธอจงกรมอยู ณ พืน้ดิน ไมพึงจงกรมในท่ีจงกรม ฯ     
        [๓๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรอัพภานเปนท่ี ๔ พึงใหปริวาสพึงชักเขาหา 
อาบัติเดิม พึงใหมานัต สงฆ ๒๐ รูป ท้ังภิกษุผูควรอัพภานนั้นพึงอัพภาน การกระทําดังนั้นใช 
ไมได และไมควรทํา ฯ     
                                        อัพภานารหวัตร จบ     
                                ปาริวาสสิกขันธกะ ท่ี ๒ จบ     
                                ในขันธกะนี้มี ๕ เร่ือง  
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                                        หัวขอประจําขันธกะ     
        [๓๗๖] ๑. ภิกษุท้ังหลายผูอยูปริวาส ยนิดีการกราบไหว การลุกรับ  อัญชลีกรรม สามี 
จิกรรม การนําอาสนะมาให การนําท่ีนอนมาให การลางเทา  การต้ังต่ังรองเทา การตั้งกระเบ้ือง 
เช็ดเทา การรับบาตร จีวร การถูหลังใหเม่ืออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษท้ัุงหลาย บรรดาภิกษ ุ
ผูมีศีลเปนที่รัก จึงเพงโทษ เปนทุกกฏแกภกิษุ ผูอยูปริวาสผูยินดี ทรงอนุญาตแกภิกษผูุอยูปริวาส 
ดวยกันตามลําดับ ผูแกพรรษา  และทรงอนญุาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ๑ ปวารณา ๑ ผาอาบน้ํา   
ฝน ๑ การสละภัตร ๑ การรับภัตร ๑ วิธีประพฤติชอบ คือ ภิกษุผูอยูปริวาสไมไปขางหนาปก 
ตัตตะภกิษุ พอใจดวยท่ีสุดทาย ไมมีสมณะนําหนาและตามหลังเขาไปสูสกุล ไมสมาทาน 
อารัญญิกธุดงค ปณฑปาติกธุดงค ไมใหเขานําบิณฑบาต มาสง เปนอาคันตุกะไป และมีอาคันตุกะ 
มา ตองบอก พึงบอกในอุโบสถ ในปวารณา ส่ังทูตใหบอก ไปสูอาวาส และถ่ินมิใชอาวาส 
ท่ีมีภิกษุ ไมพึงอยูในท่ีมุงเดียวกัน เม่ือปกตัตตะภกิษุนั่ง ณ พื้นดิน ไมนั่ง ณ อาสนะ เม่ือ 
ปกตัตตะภิกษุ นั่งอาสนะตํ่า ไมนั่งอาสนะสูง เม่ือปกตัตตะภกิษุจงกรมในท่ีต่ํา ไมจงกรมในท่ีสูง   
หรือจงกรม ณ พื้นดิน ไมจงกรมในท่ีจงกรม ไมพึงอยูในท่ีมุงเดียวกัน ... กับภิกษุผูอยูปริวาสผูแก 
พรรษากวา ทํากรรมใชไมได รัตติเฉท ชําระปริวาส ภกิษุ  ผูอยูปริวาส พงึทราบวิธีเก็บวัตร  
สมาทานวัตร ภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดมิ  ผูควรมานัต ผูประพฤติมานัต และผูควรอัพภาน  
ปราชญพึงทราบโดยนยัท่ีเจอืกันอีก     
        รัตติเฉทของภิกษุผูอยูปริวาสมี ๓ ของภิกษุผูประพฤติมานัตมี ๔ ไมเทากนั  และประพฤติ 
มานัตใหครบวัน กรรม ๒ อยางคลายกัน ๓ อยางนอกนัน้  เหมือนกันแล ฯ     
                                หัวขอประจําขันธกะ จบ     
                                        ____________     
                                        สมุจจยขันธกะ     
                                        เร่ืองพระอุทายี     
        [๓๗๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุทายีตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ทานแจงแกภิกษุท้ังหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง  
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ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิไมไดปดบังไว ผมจะพึงปฏิบัตอิยางไร ภกิษุเหลานั้นไดกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจง 
ใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวแกภิกษุอุทายี ฯ     
                                        วิธีใหมานัต     
        [๓๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงใหมานัตอยางนี ้
        ภิกษุอุทายีนั้น พงึเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ ผูแกกวา นั่ง 
กระหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอมานัต วาดังนี้:-     
                                        คําขอมานัต     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวทานเจาขา  
ขาพเจานั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบงัไวกะสงฆ  
ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึงช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว     
        ทานเจาขา แมคร้ังท่ีสอง ขาพเจานั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึงช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว     
        ทานเจาขา แมคร้ังท่ีสาม ขาพเจานั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึง่ช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ ฯ     
        [๓๗๙] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้-     
                                        กรรมวาจาใหมานัต     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุก 
กวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖  ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ไมไดปดบังไวกะสงฆ  ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรี เพื่อ   
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายี  นี้เปนญัตติ    
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        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี  เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ไมไดปดบังไวกะสงฆ  สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   
ไมไดปดบังไว แกภกิษุอุทายี การใหมานตั ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัว  หนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายี ชอบ  แกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ 
แกทานผูใดทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวคํานี้แมคร้ังท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภกิษุอุทายนีี้  
ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจต-  นกิาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่อ   
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายี  การใหมานตั ๖ ราตรี  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว แกภกิษุอุทายี ชอบแกทาน 
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผู  นิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุอุทายนีี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี  เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุ  อุทายี การใหมานตั ๖ ราตรี 
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภกิษุอุทายี ชอบแกทานผูใด  
ทานผูนั้นพึง  เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว สงฆ 
ใหแลวแกภกิษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี ฯ     
                                        สงฆอัพภาน     
        [๓๘๐] ทานพระอุทายนีั้น ประพฤตมิานัตแลว ไดแจงแกภกิษุท้ังหลาย วา ทานท้ังหลาย  
ผมตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมนัน้ไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัต 
 ิตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกผมนั้น ผมนั้นประพฤติมานัตมาแลว ผม 
จะพึงปฏิบัติอยางไร ภกิษุเหลานั้นไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ  ตรัสวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงอัพภานภกิษุอุทายี ฯ     
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                                        วิธีอัพภาน     
        [๓๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึอัพภานอยางนี้ ภิกษุอุทายนีัน้  พึงเขาไปหาสงฆ  
หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภกิษุผูแกกวา นั่งกระหยง  ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออัพภาน 
วาดังนี:้-     
                                        คําขออัพภาน     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได  ปดบังไว ขาพเจา 
นั้นไดขอมานตั ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ  
สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพือ่อาบัติตัวหนึง่ ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกขาพเจา 
นั้น ทานเจาขา ขาพเจานั้น  ประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได  ปดบังไว  
ขาพเจานั้นไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว 
กะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว 
แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นประพฤติ  มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ แมคร้ังท่ีสอง     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได  ปดบังไว ขาพเจา 
นั้นไดขอมานตั ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา  สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ  
สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกขาพเจานัน้  
ทานเจาขา  ขาพเจานัน้ประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ แมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๓๘๒] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้-     
                                        กรรมวาจาอัพภาน     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอไดขอมานัต  ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ไมไดปดบังไว  กะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   
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ไมไดปดบังไว แกภกิษุอุทายี ภิกษุอุทายีนัน้ประพฤติ  มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ ถาความ 
พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงอัพภานภิกษุอุทายี นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอไดขอมานัต  ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว  กะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายี ภกิษุอุทายนีั้นประพฤติ  มานตัแลว ขออัพภาน 
กะสงฆ สงฆอัพภานภิกษุอุทายี การอัพภาน  ภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพงึเปน 
ผูนิ่ง ไมชอบแกทาน  ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุอุทายนีี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม  ไดปดบังไว เธอไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี  
เพื่อ  อาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบงัไว แกภกิษุอุทายี  ภกิษุอุทายีนั้น 
ประพฤติมานตัแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆอัพภานภิกษ ุ อุทายี การอัพภานภิกษุอุทายี ชอบ 
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุอุทายนีี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว เธอไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี   
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภกิษุ  อุทายี ภกิษุอุทายีนั้น 
ประพฤติมานตัแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆ  อัพภานภิกษุอุทายี การอัพภานภิกษุอุทายี ชอบ 
แกทานผูใด ทาน  ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ภิกษุอุทายี อันสงฆอัพภานแลว ชอบแกสงฆ เหตุนัน้จึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนีไ้ว  
ดวยอยางน้ี ฯ     
                                        ปริวาสวันเดียว     
        [๓๘๓] สมัยตอมา ทานพระอุทายตีองอาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
ไววนัเดยีว ทานจึงแจงแกภิกษุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย  ผมตองอาบัติตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว ผมจะพึง  ปฏิบัติอยางไร ภิกษเุหลานั้น กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผู 
มีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร  ภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาสวันเดียว  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอุทายี ฯ     
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                                วิธีใหปริวาสวันเดียว     
        [๓๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี้     
        ภิกษุอุทายีนั้นพงึเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบาไหวเทาภิกษุ  ผูแกกวา นั่งกระหยง  
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอปริวาส วาดังนี้:-     
                                คําขอปริวาสวันเดียว     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง  ไววันเดยีว ทาน 
เจาขา ขาพเจาน้ัน ขอปริวาสวันเดยีว เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว 
วันเดยีวกะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๓๘๕] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
วาดังนี:้-     
                                        กรรมวาจาใหปริวาสวันเดียว     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอขอปริวาส  วันเดยีว เพือ่อาบัติตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีว  กะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหปริวาสวันเดียว   
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แก  ภิกษอุุทายี นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอขอปริวาส  วันเดยีว เพือ่อาบัติตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีว  กะสงฆ สงฆใหปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัติตวัหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา-   
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอุทายี การใหปริวาสวันเดยีว  เพือ่อาบัติตัวหนึง่ ช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีว แก  ภกิษุอุทาย ีชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปน 
ผูนิ่ง ไมชอบแกทาน  ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุอุทาย ี
นี้ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ  ปดบังไววนัเดยีว เธอขอปริวาสวันเดียว เพื่อ  
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อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆใหปริวาสวันเดียว   
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แก  ภิกษอุุทายี การใหปริวาส 
วันเดยีว เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอุทายี  
ชอบแกทานผูใด ทาน  ผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ปริวาสวนัเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไววนัเดยีว  
อันสงฆใหแลว แกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย 
อยางนี้ ฯ     
                                        สงฆใหมานัต     
        [๓๘๖] ทานพระอุทายนีั้นอยูปริวาสแลว ไดแจงแกภิกษุท้ังหลายวา  ทานท้ังหลาย ผมตอง 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว  ผมนั้นไดขอปริวาสวันเดยีว เพ่ืออาบัต ิ
ตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง  ไววนัเดยีวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวนัเดยีว เพ่ือ 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกผมนั้น ผมนั้นอยูปริวาสแลว ผมจะ 
พึงปฏิบัติ  อยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ  ตรัสวา ดูกร 
ภิกษุ  ท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีว แกภกิษุอุทายี ฯ     
                                        วิธีใหมานัต     
        [๓๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษุอุทายีนัน้  พึงเขาไปหาสงฆ หมผา 
อุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง  ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอมานัต  
วาดังนี:้-     
                                        คําขอมานัต     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว  
ขาพเจานั้นไดขอปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัตติัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีว 
กะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวนัเดียวเพื่ออาบัติตัวหนึ่ง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว 
แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นอยูปริวาส  แลวขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว  วันเดยีวกะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๓๘๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:-      
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                                        กรรมวาจาใหมานัต     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอขอปริวาส  วันเดยีว เพือ่อาบัติตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว  กะสงฆ สงฆใหไดปริวาสวันเดยีว เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีวแกภกิษุอุทายี เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว  วนัเดียวกะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของ 
สงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหมานัต  ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
ไววนัเดยีว  แกภิกษุอุทายี นีเ้ปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอขอปริวาส  วันเดยีว เพือ่อาบัติตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีว  กะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวนัเดยีว เพ่ืออาบัติตวัหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา-   
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอุทายี เธออยูปริวาสแลวขอ  มานัต ๖ ราตรี เพือ่อาบัติ 
ตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ปดบัง  ไววนัเดยีวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดยีว แกภิกษุอุทายี การใหมานตั  ๖  
ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีว  แกภิกษุอุทายี ชอบ 
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน  ผูใดทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภกิษุอุทาย ี
นี้ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ  ปดบังไววนัเดยีว เธอขอปริวาสวันเดียว  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดียวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส   
วันเดยีว เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว  แกภกิษุอุทายี  
เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง  ช่ือสัญเจตนกาสกุกวิสัฏฐิ ปดบังไว 
วันเดยีวกะสงฆ สงฆใหมานัต  ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว 
วันเดยีว  แกภกิษุอุทายี การใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไววันเดยีวแกภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิง่ ไมชอบแกทานผูใด  
ทานผูนั้นพึงพูด      
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        มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไววนัเดยีว  
สงฆใหแลวแกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้น  จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ     
                                        สงฆอัพภาน     
        [๓๘๙] ทานพระอุทายนีั้นประพฤติมานตัแลว ไดแจงแกภิกษุท้ังหลายวา  ทานท้ังหลาย  
ผมตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีว  ผมนั้นขอปริวาสวันเดยีวเพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว  วันเดยีวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดยีว  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกผมนัน้ ผมนั้นอยูปริวาสแลว  
ไดขอมานัต ๖ ราตรี  เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีวกะสงฆ  
สงฆได  ใหมานัต ๖ ราตรี เพือ่อาบัติตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดยีวแกผม 
นั้น ผมนั้นประพฤติมานัตแลว ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษเุหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูม 
 ีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล  สงฆจงอัพภานภิกษุอุทายี ฯ     
                                        วิธีอัพภาน     
        [๓๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพงึอัพภานอยางนี้     
        ภิกษุอุทายีนั้นพงึเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบาไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง 
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออัพภาน วาดังนี้:-     
                                        คําขออัพภาน     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไววันเดียว  
ขาพเจานั้นไดขอปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัตติัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีว 
กะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวนัเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่งช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีว 
แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา-   
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกขาพเจานัน้ ขาพเจานัน้ประพฤติมานตัแลว  ขออัพภานกะสงฆ     
        ... ขาพเจานั้นประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆแมคร้ังท่ีสอง     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว  
ขาพเจานั้นไดขอปริวาสวันเดียว เพื่ออาบัตติัวหนึง่  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีว 
กะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวนัเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่งช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีว  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 167 
แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้น อยูปริวาสแลวไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกขาพเจานัน้ ขาพเจานัน้ประพฤติมานตัแลว  ขออัพภานกะสงฆ  
แมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๓๙๑] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้-     
                                        กรรมวาจาอัพภาน     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง  ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอไดขอปริวาสวันเดียว  เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ  สงฆไดใหปริวาสวันเดยีว เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไววนัเดยีว แกภกิษุอุทายี เธออยูปริวาสแลว ไดขอมานตั ๖  
ราตรี  เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีวกะสงฆ  สงฆไดให 
มานัต ๖ ราตรีเพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไววันเดียวแกภกิษุอุทายี  
เธอประพฤติมานัตแลว  ขออัพภาน  กะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึง 
อัพภานภิกษุอุทายี  นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอไดขอปริวาส  วันเดียว เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว  กะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดยีว เพื่ออาบัติตวัหนึ่ง ช่ือ 
สัญเจตนิกา-  สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกภิกษุอุทายี เธออยูปริวาสแลว ไดขอมานัต ๖ ราตรี  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหมานตั ๖  
ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดยีว แกภกิษุอุทายี เธอ 
ประพฤติ  มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆอัพภานภิกษุอุทายี การอัพภาน  ภิกษุอุทายี ชอบ 
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน  ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุอุทายนีี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไววนัเดียว  เธอไดขอปริวาสวันเดียว  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววนัเดียวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส  
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วันเดยีว เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว  แกภกิษุอุทายี เธอ 
อยูปริวาสแลว ไดขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ  ตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว 
วันเดยีวกะสงฆ สงฆได  ใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง   
ไววนัเดยีวแกภิกษุอุทายี เธอประพฤติมานตัแลว ขออัพภานกะสงฆ  สงฆอัพภานภิกษอุุทายี  
การอัพภานภกิษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทาน  ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน 
ผูนั้นพึงพูด     
        ภิกษุอุทายีอันสงฆอัพภานแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไว  
ดวยอยางน้ี ฯ     
                                        ปริวาส ๕ วัน     
        [๓๙๒] สมัยตอมา ทานพระอุทายตีองอาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว  
๒ วัน ปดบังไว ๓ วนั ปดบังไว ๔ วัน ปดบังไว ๕ วัน  เธอจึงแจงแกภิกษุท้ังหลายวา  
ทานท้ังหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๒ วัน ปดบังไว ๓ วัน  
ปดบังไว ๔ วนั ปดบังไว ๕ วัน ผม  จะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษเุหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูม 
 ีพระภาค  พระผูมีพระภาค จงึตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาส ๕ วัน  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภกิษุอุทายี ฯ     
                                        วิธีใหปริวาส ๕ วัน     
        [๓๙๓]  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้     
        ภิกษุอุทายีนั้นพงึเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ ผูแกกวา นั่งกระหยง 
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอปริวาสดังนี:้-     
                                        คําขอปริวาส ๕ วัน     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง ไว ๕ วัน ขาพเจา 
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๓๙๔] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้-      
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                                        กรรมวาจาใหปริวาส ๕ วัน     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส  ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนั  กะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหปริวาส ๕ วัน  เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกภกิษุ  อุทาย ีนี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน  เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ  สงฆใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัตติัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   
ปดบังไว ๕ วนัแกภิกษุอุทายี การใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนัแกภกิษุอุทายี ชอบแกทาน  ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก 
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุอุทายนีี้ 
ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ สงฆใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนัแกภกิษุอุทายี  การใหปริวาส ๕ วนั เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วันแกภกิษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผู 
นั้นพึงเปนผูนิง่  ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วัน อันสงฆ 
ใหแลวแกภกิษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้น  จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี ฯ     
                                สงฆชักเขาหาอาบัติเดมิ     
        [๓๙๕] ทานพระอุทายนีั้น กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอจึงแจงแกภิกษุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึง่  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมนั้น  ไดขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน  กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัตติัวหนึง่  
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ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วัน แกผมนั้น ผมนั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหน่ึง 
ในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมจะพึงปฏิบัตอิยางไร ภกิษุเหลานั้น กราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแลสงฆจง 
ชักภิกษุอุทายเีขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติตวัหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ฯ     
                                วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม     
        [๓๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุอุทายีนัน้พึงเขาไป 
หาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาว 
คําขอ วาดังนี้:-     
                                คําขอมูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจา 
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิปดบังไว ๕ วนักะสงฆ สงฆ 
ไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั แกขาพเจานัน้  
ขาพเจานั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง 
ไว ทานเจาขาขาพเจานั้นขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา-   
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๓๙๗] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้-     
                                        กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ  สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   
ปดบังไว ๕ วนัแกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหน่ึง  ในระหวาง ช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการ  ชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ี  
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แลว  สงฆพึงชักภิกษุอุทายเีขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติตวัหนึ่งในระหวางช่ือสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง  ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่อ  อาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ สงฆ  ไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปด  บังไว ๕ วัน แกภกิษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการ  ชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก-  วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม  
เพื่อ  อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว การ ชักภกิษุอุทาย ี
เขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติตวัหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว  
ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง  ขาพเจา ภิกษุอุทายนีี้  
ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่อ   
อาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภกิษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ได 
ตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหา 
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติ  ตัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ   
สงฆชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ไมไดปดบังไว การชักภกิษุอุทายีเขาหาอาบัติ  เดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได  ปดบงัไว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิง่ ไมชอบแกทาน   
ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ภิกษุอุทายีอันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว เพื่ออาบัติตัวหน่ึง  ในระหวาง ช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางน้ี ฯ     
                                สงฆชักเขาหาอาบัติเดมิ     
        [๓๙๘] ทานพระอุทายนีั้นอยูปริวาสแลว เปนผูควรมานัต ตองอาบัติ ตัวหน่ึงในระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอจึงแจงแกภิกษุ  ท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย ผมตอง  
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อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมนั้นไดขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนัแกผมนั้น ผมนั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได  ปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักผมนั้นเขา 
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมนั้นอยู 
ปริวาสแลว เปนผูควรมานัต ไดตองอาบัติตวัหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
ปดบังไว ผมจะ พึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงชักภกิษุอุทายเีขาหาอาบัติเดิม เพือ่อาบัติตัวหนึง่ 
ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ฯ     
                                วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม     
        [๓๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุอุทายีนัน้ พึง 
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภกิษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลว 
กลาวคําขอ วาดังนี้:-     
                                คําขอมูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจา 
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ สงฆได 
ใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัตติัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั แกขาพเจานัน้  
ขาพเจานั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด 
บังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   
ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญ 
เจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลวควรมานัต ไดตองอาบัตติัวหน่ึงใน 
ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ทานเจาขา ขาพเจานัน้ขอการชักเขาหาอาบัต ิ
เดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๔๐๐] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้-      
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                                        กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน  เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ  สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   
ปดบังไว ๕ วนั แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัว หนึง่ในระหวางช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการ  ชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก-  วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัต ิ
เดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบัง ไว เธออยูปริวาส 
แลว ควรมานตั ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว  
เธอขอการชักเขาหาอาบัติ  เดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ  
ไมได  ปดบังไวกะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงชักภิกษุอุทายเีขาหาอาบัต ิ
เดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไว นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕  วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนักะ  สงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนั แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ได  ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว  เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึง 
ในระหวาง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายเีขาหา 
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว เธออยู 
ปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง  ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง 
ไว เธอขอการชัก  เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆชักภิกษุอุทายเีขาหาอาบัติเดิม  เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง  ไว การชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ 
ในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น พงึเปน 
ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพดู     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...      
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        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        ภิกษุอุทายีอันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ใน ระหวาง ช่ือสัญ 
เจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกสงฆ เหตุ  นั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวย 
อยางนี้ ฯ     
                                        สงฆใหมานัตเพือ่อาบัติ ๓ ตัว     
        [๔๐๑] ทานพระอุทายนีั้น อยูปริวาสแลว แจงแกภกิษุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย ผมตอง 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน  ผมนั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว  ๕ วนักะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัว 
หนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกผมนัน้ ผมนั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติ 
ตัวหนึง่  ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักผมนั้นเขา 
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมนั้นอยู 
ปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง 
ไว จึงขอการชักเขา  หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมได 
ปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักผมนั้นเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมนั้นอยูปริวาสแลว ผมจะพงึปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานัน้กราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดกูรภิกษุ ท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล  
สงฆจงใหมานัต ๖ ราตรี เพือ่อาบัติ ๓ ตัว แกภกิษุอุทายี ฯ     
                                        วิธีใหมานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว     
        [๔๐๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึใหอยางนี้ภกิษุอุทายีนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ  
หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภกิษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ 
วาดังนี:้-     
                                        คําขอมานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจา 
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ   
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สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพือ่อาบัติตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนัแกขาพเจา 
นั้น ขาพเจานัน้กําลังอยูปริวาสไดตองอาบัติตัวหน่ึง ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมได 
 ปดบังไว จึง ขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   
ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ ในระหวาง ช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานัน้อยูปริวาสแลว ควรมานัตไดตองอาบัติตัวหน่ึง 
ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง ไว จงึขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึง่ ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้เขา 
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวทานเจาขา   
ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว กะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๔๐๓] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาสใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้-     
                                กรรมวาจาใหมานัตเพือ่อาบัติ ๓ ตัว     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ ตองอาบัติตัว หนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน  เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   
ปดบังไว ๕ วนัแกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหน่ึง  ในระหวาง ช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชัก  เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก-  วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัต ิ
เดิม  เพื่อ อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบัง  ไว เธออยูปริวาส 
แลว ควรมานตั ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว  
เธอขอการชักเขาหาอาบัติ  เดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมได   
ปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษอุุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัว  หนึ่งในระหวาง ช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธออยู  ปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓  
ตัวกะสงฆ ถาความ  พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓  ตัว  
แกภกิษุอุทายี นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส  ๕  วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
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ปดบังไว ๕ วนักะ  สงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนั แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิไมไดปดบังไว  เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติตวัหนึ่งใน 
ระหวาง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายี เขา 
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก-  วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว  
เธออยูปริวาสแลว ควรมานตั ไดตองอาบัติ  ตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ  
ไมไดปดบังไว เธอขอ  การชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา-   
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายเีขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึง 
ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได  ปดบังไว เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี  
เพื่ออาบัติ ๓ ตวักะ  สงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกภกิษุอุทายี การให  
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกภกิษุอุทายี ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิง่  
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว อันสงฆใหแลวแกภกิษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนัน้ 
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี ฯ     
                                กําลังประพฤติมานัตตองอาบัติในระหวาง     
        [๔๐๔] ทานพระอุทายนีั้น กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงแจงแกภกิษุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย ผมตองอาบัติ 
ตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั  ผมนัน้จึงขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง  ไว ๕ วนักะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกผมนั้น ผมนั้นกําลังอยูปริวาสไดตองอาบัติตัวหน่ึง 
ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จงึขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักผมนั้นเขาหาอาบัต 
 ิเดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมนั้นอยูปริวาส 
แลว ควรมานตั ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไว จึง  
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ขอการชักเขาหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว 
กะสงฆ สงฆไดชักผมนั้นเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ไมไดปดบังไว ผมนั้นอยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพือ่อาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆไดให 
มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ  ๓ ตัว แกผมนั้น ผมนั้นกําลังประพฤติมานัตไดตองอาบัติตวัหนึ่งใน 
ระหวาง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภกิษุเหลานั้น   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล  
สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
ปดบังไว แลวใหมานัต ๖ ราตรี ฯ     
                                วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม     
        [๔๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุอุทายีนัน้ พึงเขา 
ไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวานั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาว 
คําขอ วาดังนี้:-     
                                คําขอมูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจา 
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ  
สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพือ่อาบัติตัวหนึง่ ช่ือ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั แกขาพเจา 
นั้น ขาพเจานัน้กําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบงั  ไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวางช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหน่ึงใน 
ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึง 
ในระหวางช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้เขาหาอาบัติเดิม  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานัน้อยูปริวาสแลว  
ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆ  ไดใหมานัต ๖ ราตรี เพือ่อาบัติ ๓ ตัว แกขาพ 
เจานั้น ขาพเจานั้นกําลังประพฤติมานัตไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   
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ไมไดปดบังไวทานเจาขา ขาพเจาน้ันขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๔๐๖] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้-     
                                        กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕  วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนักะ สงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนัแกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติ  ตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญ 
เจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอ  การชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายเีขาหาอาบัติเดิม เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไว เธออยูปริวาสแลว ควร 
มานัต ไดตองอาบัติตัวหน่ึงใน  ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการ 
ชักเขา  หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ไมไดปดบังไว 
กะสงฆ สงฆไดชักภกิษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ  อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว  เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ 
สงฆ  ไดใหมานัต ๖ ราตรี เพือ่อาบัติ ๓ ตัว แกภกิษุอุทายี เธอกําลัง  ประพฤติมานัต ไดตอง 
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก-  วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหา 
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัว  หนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ ถา   
ความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงชักภิกษุอุทายเีขาหาอาบัติ  เดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ 
ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได  ปดบังไว นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕  วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนักะ  สงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนั แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตอง  อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือ  
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สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหวาง ช่ือ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายี  เขาหาอาบัต ิ
เดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก-  วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธออยูปริวาส 
แลว ควรมานตั ไดตองอาบัติ  ตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไว  
เธอขอ  การชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมได 
ปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัต ิ เดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญ 
เจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมได  ปดบังไว เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓  
ตัวกะ  สงฆ สงฆไดใหมานตั ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี เธอ  กําลังประพฤติ 
มานัต ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอ 
การชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ  ตัวหนึ่ง ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
ปดบังไวกะสงฆ  สงฆชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือ สัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว การชกัภกิษุอุทายีเขาหาอาบัติ  เดิม เพือ่อาบัติตัวหนึง่ใน 
ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได  ปดบังไว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  
ไมชอบแกทานผู  ใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        ภิกษุอุทายี อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดมิแลว เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ในระหวาง ช่ือสัญเจตน ิ
กาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ     
                                        วิธีใหมานัต     
        [๔๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึใหมานัต ๖ ราตรีอยางนี้ ภกิษุ  อุทายีนัน้ พงึ 
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภกิษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลว 
กลาวคําขอ วาดังนี้:-     
                                        คําขอมานัต     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วัน ... ขาพเจา 
นั้นอยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ  ๓ ตัวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติ ๓ ตัว แกขาพเจานัน้  ขาพเจานั้นกําลังประพฤติมานัต ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกา  สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติตวัหนึ่ง ในระหวาง   
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ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจา นัน้เขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไว ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอมานัต ๖  
ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง  ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๔๐๘] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้-     
                                        กรรมวาจาใหมานัต     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ... เธออยูปริวาส  แลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพือ่อาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ  
สงฆไดใหมานัต  ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี เธอกําลังประพฤติมานัต  ไดตอง 
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได  ปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัต ิ
เดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆได 
ชักภิกษุอุทายี  เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก  วสัิฏฐิ ไมได 
ปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง  ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม 
ไดปดบังไวกะสงฆ ถาความ  พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรี เพื่อ 
อาบัติ  ตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวแก  ภิกษุอุทายี นีเ้ปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ ตองอาบัติ ตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ... เธออยูปริวาสแลว  ขอมานัต ๖ ราตรี เพือ่อาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ  
สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี  เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี เธอกําลังประพฤติมานัต ไดตอง 
อาบัติ  ตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัต ิ
เดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา  สุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆ 
ไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัตเิดิม  เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ  
ไมไดปดบังไว  เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติหนึ่งตัวในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ  
ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ  ตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวแกภิกษุ  อุทายี การใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   
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ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายีชอบแกทานผูใดทานผูนั้นพึงเปน 
ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพดู     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบัง 
ไว อันสงฆใหแลวแกภกิษุอุทายีชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวย 
อยางนี้ ฯ     
                                สงฆชักเขาหาอาบัติเดมิแลวใหมานตั     
        [๔๐๙] ทานพระอุทายนีั้น ประพฤตมิานัตแลว ควรอัพภานไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จงึแจงแกภกิษุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย ผมตองอาบัติ 
ตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วัน ... ผมนั้นประพฤติมานัตแลว ควรอัพภาน  
ไดตองอาบัติตวัหนึ่ง ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร   
ภิกษเุหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวแลวใหมานัต ๖ ราตรี ฯ     
                                วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม     
        [๔๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุอุทายีนัน้เขาไป 
หาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...     
                                คําขอมูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วัน ...     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดงันี้:-     
                                        กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ ตองอาบัติ ตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ...     
        ภิกษุอุทายีอันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตน ิ
กาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ  
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                                        วิธีใหมานัต     
        [๔๑๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึใหมานัต ๖ ราตรี อยางนี้ ภกิษุอุทายนีั้น พึง 
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...     
                                        คําขอมานัต     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ...     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดงันี้:-     
                                        กรรมวาจาใหมานัต     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ...     
        มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา  สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง 
ไว อันสงฆใหแลวแกภกิษุอุทายีชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวย 
อยางนี้ ฯ     
                                        สงฆใหอัพภาน     
        [๔๑๒] ทานพระอุทายนีั้นประพฤติมานัตแลว จึงแจงแกภิกษุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย  
ผมตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั ...  ผมนั้นประพฤติมานัตแลวผม 
จะพึงปฏิบัติอยางไร ภกิษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจง  อัพภานภกิษุอุทายี ฯ     
                                        วิธีอัพภาน     
        [๔๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึอัพภานอยางนี้ ภิกษุอุทายนีัน้  พึงเขาไปหา 
สงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภกิษผูุแกกวา นั่งกระหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ 
วาดังนี:้-     
                                        คําขออัพภาน     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจา 
นั้นขอปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา  สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆ 
ไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานัน้  
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ขาพเจานั้นกําลังอยู  ปริวาส ไดตองอาบัติตวัหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง 
ไว  จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมได 
ปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้เขาหาอาบัติเดิม เพือ่อาบัติตัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ควรมานัตไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได ปดบังไว จงึขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติหนึ่งใน 
ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้เขาหาอาบัติเดิม   
เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานัน้อยูปริวาสแลว  
ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต  ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกขาพเจา 
นั้นกําลังประพฤติมานัต ไดตองอาบัติ  ตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม 
ไดปดบังไว จงึขอการชักเขาหา อาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ 
 ิ ไมไดปดบังไว  กะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวางช่ือสัญ 
เจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกขาพเจานัน้ ขาพเจานัน้ประพฤติมานัตแลว ควรอัพภาน  
ได  ตองอาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติ 
เดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ  สงฆไดชัก 
ขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง 
ไว ขาพเจานั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมได 
ปดบัง  ไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือ สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ไมไดปดบังไวแกขาพเจานั้น ทานเจาขา ขาพเจาน้ัน  ประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๔๑๔] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วา 
ดังนี้:-     
                                กรรมวาจาใหอัพภาน     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั เธอขอปริวาส ๕ วนั  เพื่ออาบัติตวัหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ  สงฆ ไดใหปริวาส ๕ วัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
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ปดบังไว ๕ วนั แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติ  ตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญ 
เจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอ  การชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงใน 
ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา  สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหา  อาบัต ิ
เดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ  ไมไดปดบังไว เธออยูปริวาส 
แลว ควรมานตั ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง  ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไว  
เธอขอการชัก  เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมได 
ปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม  เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญ 
เจตนิกาสุกกวสัิฏฐิไมไดปดบังไว  เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว 
กะสงฆ สงฆได  ใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกภกิษุอุทายี เธอกําลังประพฤติ  มานัต  
ไดตองอาบัติตวัหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม  ไดปดบงัไว เธอขอการชักเขา 
หาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ  
สงฆไดชักภกิษุอุทายี  เขาหาอาบัติเดิม เพือ่อาบัติตัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   
ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖  ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตน ิ
กาสุกกวิสัฏฐิ ไมได  ปดบังไวแกภิกษุอุทายี เธอประพฤติมานัตแลว ควรอัพภาน ไดตองอาบัติ 
ตัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ไมไดปดบังไว  เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชัก 
ภิกษุอุทายีเขาหา  อาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
ปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต  ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได  ปดบงัไวแกภกิษุอุทายี เธอประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ  ถา 
ความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงอัพภานภิกษุอุทายี นี้เปน ญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ... เธอประพฤติ  มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆอัพภานภิกษ ุ
อุทายี การอัพภาน  ภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน  ผูใด  
ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...      
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        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        ภิกษุอุทายี อันสงฆอัพภานแลว ชอบแกสงฆ เหตุนัน้จึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนีไ้ว  
ดวยอยางน้ี ฯ     
                                        สงฆใหปกขปริวาส     
        [๔๑๕] สมัยตอมา ทานพระอุทายี ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิปดบัง 
ไว ๑ ปกษ เธอแจงแกภกิษุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภิกษุอุทายี ฯ     
                                        วิธีใหปกขปริวาส     
        [๔๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึใหอยางนี้ ภกิษุอุทายนีั้น  พึงเขาไปหาสงฆ หมผา 
อุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี:้-     
                                        คําขอปกขปริวาส     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ทาน 
เจาขา ขาพเจาน้ันขอปริวาส ๑ ปกษเพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว  
๑ ปกษ กะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๔๑๗] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:-     
                                กรรมวาจาใหปกขปริวาส     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส  ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๑ ปกษ  กะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหปริวาส ๑ ปกษ   
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภกิษุ  อุทายี นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิ 
กาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส  ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา  
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สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ  กะสงฆ สงฆใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญ 
เจตนิกา  สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภกิษุอุทายี การใหปริวาส ๑ ปกษ  เพื่ออาบัตติัวหนึง่  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แก  ภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึง 
เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน  ผูใด ทานผูนัน้พึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        ปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๑ ปกษ สงฆ 
ใหแลวแกภกิษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้น  จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ     
                                สงฆใหสโมธานปริวาส     
        [๔๑๘] ทานพระอุทายนีั้น กําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหน่ึงใน  ระหวาง ช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน จึงแจงแกภิกษุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ  ผมนั้นขอปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญ 
เจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษแกผมนั้น ผมนั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหน่ึงใน 
ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร  ภิกษุเหลานั้นกราบทูล 
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลายเพราะเหตนุั้นแล สงฆจง 
ชักภิกษุอุทายเีขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติตวัหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว  
๕ วัน แลวใหปริวาสประมวล  อาบัติตัวกอนเขาดวยกนั ฯ     
                                วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม     
        [๔๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุอุทายีนัน้พึงเขาไป 
หาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวานั่งกระหยงประคองอัญชลี แลว 
กลาวคําขอ วาดังนี้:-     
                                คําขอมูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ  
ขาพเจานั้นขอปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตวัหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ  
กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติ ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ  
แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้น กําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิ  
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สัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วนั ทานเจาขา ขาพเจาน้ันขอการชักเขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติตวัหนึ่งใน 
ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั กะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๔๒๐] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้-     
                                        กรรมวาจาใหมูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส  ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ  กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือ 
สัญเจตนิกา-  สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส  ไดตองอาบัติตัว 
หนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว  ๕ วนั เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ ถาความพรอม 
พร่ัง  ของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงชักภกิษุอุทายีเขาหาอาบัตเิดิม เพื่ออาบัต ิตัวหนึง่ในระหวาง ช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน นีเ้ปนญัตติ    
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส  ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ  กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญ 
เจตนิกา-  สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหน่ึง 
ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว  ๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดมิ เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆชักภิกษุอุทายี   
เขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติตวัหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน  
การชักภกิษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ  ตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนั ชอบแก  ทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้ 
พึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...      
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        ภิกษุอุทายี อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดมิแลว เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ในระหวาง ช่ือสัญ 
เจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ชอบแกสงฆ  เหตุนัน้จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว  
ดวยอยางน้ี ฯ     
                                        สโมธานปริวาส     
        [๔๒๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึใหสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติตัวกอนอยางนี้  
ภิกษุอุทายีนัน้พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทา  ภกิษผูุแกกวา นั่งกระหยง 
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:-     
                                คําขอสโมธานปริวาส     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๑ ปกษ ขาพเจา 
นั้นขอปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ  
สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่อ  อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แก 
ขาพเจานั้น ขาพเจา  นัน้กําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   
ปดบังไว ๕ วนั จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกว 
 ิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้  เขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ทานเจาขา ขาพเจาน้ันขอปริวาสประมวลอาบัติตัว 
กอนเขาดวยกนั เพื่ออาบัติตวัหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๔๒๒] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้-     
                                        กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส  ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๑ ปกษ  กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา สุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๑ ปกษ แกภกิษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว  ๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง   
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ สงฆไดชักภกิษุ  อุทายีเขาหาอาบัตเิดิม เพื่อ  
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อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา  สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาสประมวล 
อาบัติตัวกอน  เขาดวยกัน เพือ่อาบัติตัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว  
๕ วันกะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆ  พึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา 
ดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั แกภกิษุอุทายี   
นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส  ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๑ ปกษ  กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภกิษุอุทายี เธอกาํลังอยูปริวาส  ไดตองอาบัตติัวหนึง่ในระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว  ๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดมิ  เพื่ออาบัติตวัหนึ่งใน 
ระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายี  เขาหาอาบัต ิ
เดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวหนึ่งกอน  เขาดวยกัน เพือ่อาบัติตัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปด 
บังไว ๕ วัน กะสงฆ สงฆใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน 
ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั  แกภกิษุอุทายี การใหปริวาสประมวลอาบัติ 
ตัวกอนเขาดวยกัน เพื่อ  อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั   
แกภกิษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก  ทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        ปริวาสประมวลอาบัติตวักอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัตติัวหนึง่  ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน สงฆใหแลว  แกภกิษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา 
ทรงความนี้ไว  ดวยอยางนี้ ฯ     
                                สงฆชักเขาหาอาบัติเดมิแลวใหสโมธานปริวาส     
        [๔๒๓] ทานพระอุทายนีั้น อยูปริวาสแลว ควรมานตั ไดตองอาบัติ ตัวหน่ึงในระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน จึงแจงแกภิกษ ุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย ผมตอง 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๑ ปกษ ... ผมนั้นอยูปริวาสแลวควรมานัต 
ตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร   
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ภิกษเุหลานั้น  กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะ 
เหตุนั้นแล  สงฆจงชักภกิษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั แลวใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั ฯ    
                                วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม     
        [๔๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้  ภิกษุอุทายนีั้น พึง 
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...     
                                คําขอมูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจาวาดังนี้:-     
                                        กรรมวาจาใหมูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติ ตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...     
        ภิกษุอุทายี อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดมิแลว เพื่ออาบัติตัวหน่ึง  ในระหวาง ช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวย 
อยางนี้ ฯ     
                                วิธีใหสโมธานปริวาส     
        [๔๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน 
อยางนี้ ภกิษุอุทายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงค  เฉวียงบา ...     
                                คําขอสโมธานปริวาส     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกาวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๑ ปกษ ...     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดงันี้:-     
                                        กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...      
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        ปริวาสประมวลอาบัติตวักอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัตติัวหนึง่  ในระหวาง ช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน อันสงฆใหแลว  แกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง  
ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางนี้ ฯ     
                                        สงฆใหมานัตเพือ่อาบัติ ๓ ตัว     
        [๔๒๖] พระอุทายีนัน้ อยูปริวาสแลว จึงแจงแกภิกษุท้ังหลายวา ทาน  ท้ังหลาย ผมตอง 
อาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...  ผมนั้นอยูปริวาสแลว ผมจะพึง 
ปฏิบัติอยางไร ภิกษเุหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแด  พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุ 
ท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหมานัต ๖  ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี ฯ     
                                        วิธีใหมานัต     
        [๔๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษุอุทายีนัน้  พึงเขาไปหาสงฆ  
หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภกิษุผูแกกวา นั่งกระหยง  ประคองอัญชลีแลวกลาวคําขอ  
วาดังนี:้-     
                                        คําขอมานัต     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด  บังไว ๑ ปกษ ...  
ทานเจาขา ขาพเจาน้ันอยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ  อาบัติ  ๓ ตัว กะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๔๒๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้-     
                                        กรรมวาจาใหมานัต     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัว  หนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... เธออยูปริวาส  แลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ 
ถาความพรอม  พร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวแก  ภิกษุอุทาย ี
นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ ตองอาบัติ ตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... เธออยูปริวาส แลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ  
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สงฆใหมานัต ๖  ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวแกภิกษุอุทายี การใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ  
๓ ตัวแกภกิษอุุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน 
ผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัว อันสงฆใหแลวแกภกิษุอุทายี  ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางน้ี ฯ     
                                        กําลังประพฤติมานัตตองอาบัติอีก     
        [๔๒๙] พระอุทายีนัน้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน จึงแจงแกภิกษท้ัุงหลายวา ทาน  ท้ังหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...  ผมนั้นกาํลังประพฤติมานัตไดตองอาบัติตัวหน่ึงใน 
ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้น 
กราบทูลเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล 
สงฆจงชักภิกษุ  อุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพือ่อาบัติตัวหนึง่ในระหวางช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนั แลวใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน แลวใหมานัต ๖  ราตรี ฯ     
                                วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม     
        [๔๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้  ภิกษุอุทายีนัน้ พึง 
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...     
                                คําขอมูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...     
                                        กรรมวาจาใหมูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัว  หนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...     
        ภิกษุอุทายี อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดมิแลว เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ในระหวาง ช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ      
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                                วิธีใหสโมธานปริวาส     
        [๔๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึใหปริวาสประมวลอาบัติตวักอนเขาดวยกนั 
อยางนี้ ภกิษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...     
                                คําขอสโมธานปริวาส     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง  ไว ๑ ปกษ ...     
                                        กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัว  หนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...     
        ปริวาสประมวลอาบัติตวักอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัตติัวหนึง่  ในระหวางช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน อันสงฆใหแลว  แกภกิษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง  
ขาพเจาทรงความนี้ไว  ดวยอยางนี้ ฯ     
                                        วิธีใหมานัต     
        [๔๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรีอยางนี้ ภิกษุ  อุทายีนัน้ พึง 
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...     
                                        คําขอมานัต     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง  ไว ๑ ปกษ ...     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดงันี้:-     
                                        กรรมวาจาใหมานัต     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...     
        มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา  สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว  
๕ วัน สงฆใหแลวแกภกิษุอุทายี ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวย 
อยางนี้ ฯ      
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                                พระอุทายีตองอันตราบัติ     
        [๔๓๓] พระอุทายีนัน้ ประพฤติมานตัแลว ควรอัพภานไดตอง อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน จึงแจงแก  ภิกษุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย ผมตองอาบัติ 
ตัวหนึง่ ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๑ ปกษ ... ผมนั้นประพฤติมานัตแลว ควรอัพภาน  
ไดตองอาบัติตวัหนึ่ง  ในระหวางช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมจะพงึปฏิบัติอยางไร   
ภิกษเุหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  เพราะ 
เหตุนั้นแล สงฆจงชักภกิษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงใน  ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกก 
วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั แลวใหปริวาสประมวล  อาบัติตัวกอนเขาดวยกนั แลวใหมานตั ๖ ราตรี ฯ     
                                วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม     
        [๔๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุ  อุทายนีั้น พึง 
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...     
                                คําขอมูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด  บังไว ๑ ปกษ ...     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  วาดงันี้:-     
                                        กรรมวาจาใหมูลายปฏิกัสสนา     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัว  หนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...     
        มานัต  ๖ ราตรี  เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว 
๕ วัน  สงฆใหแลวแกภิกษอุุทายี  ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย 
อยางนี้ ฯ     
                                วิธีใหสโมธานปริวาส     
        [๔๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน 
อยางนี้ ภกิษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...      
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                                คําขอสโมธานปริวาส     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด  บังไว ๑ ปกษ ...     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม  วาจา วาดังนี้:-     
                                        กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...     
        ปริวาสประมวลอาบัติตวักอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัตติัวหนึง่ใน  ระหวาง ช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน สงฆใหแลวแก  ภกิษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง  
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย  อยางนี้ ฯ     
                                        วิธีใหมานัต     
        [๔๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึใหมานัต ๖ ราตรีอยางนี้ ภกิษุ  อุทายีนัน้ พงึ 
เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ...     
                                        คําขอมานัต     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด  บังไว ๑ ปกษ ...     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดงันี้:-     
                                        กรรมวาจาใหมานัต     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ตองอาบัติตัว  หนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ...     
        มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว  
๕ วัน สงฆใหแลวแกภกิษุอุทายี  ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจงึนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวย 
อยางนี้ ฯ     
                                        สงฆอัพภาน     
        [๔๓๗] พระอุทายีนัน้ ประพฤติมานตัแลว จึงแจงแกภิกษุท้ังหลาย  วา ทานท้ังหลาย  
ผมตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว  ๑ ปกษ ... ผมนั้นประพฤติมานัตแลว  
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ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภกิษุเหลานั้นกราบ  ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล  สงฆจงอัพภานภกิษุอุทายี ฯ     
                                        วิธีอัพภาน     
        [๔๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงอัพภานอยางนี้ ภิกษุอุทายนีั้น  พึงเขาไปหาสงฆ  
หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภกิษุผูแกกวา นั่งกระหยง  ประคองอัญชลีแลวกลาวคําขอ วา 
ดังนี้:-     
                                        คําขออัพภาน     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด  บังไว ๑ ปกษ ขาพเจา 
นั้นขอปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ  
สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แก 
ขาพเจานั้น ขาพเจา  นัน้กําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   
ปดบังไว ๕ วนั จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติ  เดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือ 
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจานัน้ ขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั 
เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส   
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
ไว ๕ วัน แกขาพเจานัน้ ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ควรมานตั ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันจึงขอการชักเขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติตวัหนึ่งใน 
ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้เขาหาอาบัติ 
เดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจานั้นขอ 
ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวางช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึงใน 
ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนั แกขาพเจานัน้ ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว 
จึงขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ  ๓ ตัวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวแก 
ขาพเจานั้น ขาพเจานัน้กําลังประพฤติมานตั ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วัน จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติตวัหนึ่งในระหวางช่ือสัญเจต  



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 197 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึง 
ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจานั้นขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอน 
เขาดวยกัน เพือ่อาบัติตัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ  
สงฆไดใหปริวาสประมวล  อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี  เพื่ออาบัติ 
ตัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานั้น ขาพเจา 
นั้นประพฤติมานัตแลว ควรอัพภานได  ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ปดบังไว ๕ วนั จึงขอ  การชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวางช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ   
ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึง  ในระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจานั้นไดขอปริวาส  ประมวลอาบัติตวักอนเขาดวยกนั 
เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวางช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดให 
ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวย  กนั เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวางช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐ ิ
ปดบังไว ๕ วนั แก ขาพเจาน้ัน ขาพเจานัน้อยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึง 
ใน  ระหวาง ช่ือสัญเจตนกิาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖  ราตรี เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน  แกขาพเจานั้น ทานเจาขา  
ขาพเจานั้นประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๔๓๙] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ  จตุตถกรรมวาจา วา 
ดังนี้:-     
                                        กรรมวาจาอัพภาน     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส ๑ ปกษ  เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษกะสงฆ  สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ช่ือสัญ 
เจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ  ปดบังไว ๑ ปกษ แกภกิษุอุทายี เธอกาํลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตวัหนึ่ง 
ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอ การชักเขาหาอาบัติเดมิ เพื่อ  
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อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชักภิกษ ุ
อุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง  ไว ๕  
วัน เธอขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  ช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ  สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง  ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนัแกภิกษุอุทายี  เธออยู 
ปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ปดบังไว  
๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม  เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนั  กะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหน่ึงใน  ระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส  ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส   
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ สงฆไดใหปริวาส  แลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพือ่อาบัติ ๓ ตัว 
กะสงฆ สงฆไดใหมานัต  ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓ ตัวแกภกิษุอุทายี เธอกําลังประพฤติมานัต  
ได  ตองอาบัตติัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน  เธอขอการชักเขา 
หาอาบัติเดิม  เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ช่ือ  สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ  
สงฆไดชักภกิษุอุทายี  เขาหาอาบัติเดิม เพือ่อาบัติตัวหนึง่ในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนั เธอขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน  เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน  กะสงฆ สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตวักอนเขา 
ดวยกัน เพื่ออาบัติ  ตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุ อุทาย 
 ี เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหนึ่งใน  ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนักะสงฆ สงฆได  ใหมานตั ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจต 
นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภกิษุอุทายี เธอประพฤติมานัตแลว ควรอัพภาน ไดตอง 
อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติ 
เดิม เพื่ออาบัตติัวหนึง่ใน  ระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆ 
ไดชัก  ภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวสัิฏฐิ  
ปดบังไว ๕ วนั เธอขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอน  เขาดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง  
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตวักอนเขา    
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ดวยกัน เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง  ไว ๕ วัน แกภกิษ ุ
อุทายี เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพื่อ  อาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน  กะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติตัวหน่ึงในระหวางช่ือ   
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกภิกษุอุทายี เธอประพฤติมานัตแลว ขออัพภาน 
กะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว  สงฆพึงอัพภานภิกษุอุทายี นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุทายีนี้ ตองอาบัติ  ตัวหนึ่ง ช่ือสัญเจตนิกา 
สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... เธอประพฤติ  มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆอัพภานภิกษ ุ
อุทายี การอัพภาน  ภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน  ผูใด  
ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        ภิกษุอุทายี อันสงฆอัพภานแลว ชอบแกสงฆ เหตุนัน้จึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนีไ้ว  
        ดวยอยางนี้ ฯ     
                                        อาบัติสุกกวิสัฏฐ ิจบ     
                                        __________________     
                                        อัคฆสโมธานปริวาส     
        [๔๔๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  คือ อาบัตติัวหน่ึง 
ปดบังไว ๑ วนั อาบัติตัวหน่ึงปดบังไว ๒ วัน อาบัติตวัหนึ่ง  ปดบังไว ๓ วัน อาบัติตวัหนึ่งปดบัง 
ไว ๔ วัน อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๕ วัน อาบัติ  ตัวหนึ่งปดบังไว ๖ วัน อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๗  
วัน อาบัติตวัหนึ่งปดบังไว ๘ วัน  อาบัติตวัหนึ่งปดบังไว ๙ วัน อาบัติตวัหนึ่งปดบังไว ๑๐ วัน  
เธอจึงแจงแกภิกษุ  ท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย ผมตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่งปด 
บังไว ๑ วัน ... อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑๐ วนั ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภกิษุ เหลานั้นกราบทูลเร่ือง 
นั้นแดพระผูมีพระภาค     
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงให  ปริวาสประมวลกัน 
โดยคาแหงอาบัติท่ีปดบังไว ๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหลานั้น แก  ภิกษุนัน้ ฯ  
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                                วิธีใหอัคฆสโมธานปริวาส     
        [๔๔๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึใหอยางนี้ ภกิษุนั้นพึงเขาไป หาสงฆ หมผา 
อุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคอง  อัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:-     
                                คําขออัคฆสโมธานปริวาส     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหน่ึง  ปดบังไว ๑ วัน ...  
อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑๐ วนั ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอปริวาส  ประมวลกันโดยคาแหงอาบัติท่ีปดบังไว 
๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหลานั้น กะ 
สงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๔๔๒] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วา 
ดังนี้:-     
                                        กรรมวาจาใหอัคฆสโมธานปริวาส     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว คือ  
อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑ วนั ... อาบัติตัวหนึ่ง  ปดบังไว ๑๐ วนั เธอขอปริวาสประมวลกัน 
โดยคาแหงอาบัติท่ีปดบังไว  ๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆ 
ถึงท่ีแลว  สงฆพึงใหปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติท่ีปดบังไว ๑๐ วัน เพื่ออาบัติเหลานั้น  
แกภกิษุมีช่ือนี ้นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว คือ  
อาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๑ วนั ... อาบัติตัวหนึ่ง  ปดบังไว ๑๐ วนั เธอขอปริวาสประมวลกัน 
โดยคาแหงอาบัติท่ีปดบัง  ไว ๑๐ วนั เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหปริวาสประมวล 
กันโดย  คาแหงอาบัติท่ีปดบังไว ๑๐ วัน เพือ่อาบัติเหลานัน้ แกภิกษุมีช่ือนี้  การใหปริวาส 
ประมวลกันโดยคาแหงอาบัติท่ีปดบังไว ๑๐ วัน เพื่อ  อาบัติเหลานั้น แกภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแก 
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน  ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพดู     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        ปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติท่ีปดบังไว ๑๐ วนั เพื่อ  อาบัติเหลานั้น อันสงฆ 
ใหแลวแกภกิษุมีช่ือนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนัน้  จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนีไ้ว ดวยอยางน้ี ฯ      
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                                        อัคฆสโมธานปริวาส     
        [๔๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหน่ึง 
ปดบังไว ๑ วนั อาบัติ ๒ ตวัปดบังไว ๒ วนั อาบัติ ๓ ตัว  ปดบังไว ๓ วนั อาบัติ ๔ ตวั 
ปดบังไว ๔ วนั อาบัติ ๕ ตัวปดบังไว ๕ วนั อาบัติ  ๖ ตัวปดบังไว ๖ วนั อาบัติ ๗ ตัวปดบังไว  
๗ วัน อาบัติ ๘ ตัวปดบังไว ๘ วัน  อาบัติ ๙ ตัวปดบังไว ๙ วัน อาบัติ ๑๐ ตัวปดบังไว ๑๐ วัน  
เธอจึงแจงแกภิกษุ  ท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย ผมตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่ง   
ปดบังไว ๑ วนั ... อาบัติ ๑๐ ตัวปดบังไว ๑๐ วัน ผมจะพงึปฏิบัติอยางไร ภิกษุ  เหลานั้นกราบ 
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนัน้แล สงฆจงใหปริวาส 
ประมวลกันโดยคาแหงอาบัติท่ีปดบังไวนานกวาทุกตัว  เพื่ออาบัติเหลานั้น แกภกิษนุั้น ฯ     
                                วิธีใหอัคฆสโมธานปริวาส     
        [๔๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษนุั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตรา 
สงคเฉวียงบา ไหวเทาภกิษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี  แลวกลาวคําขอ วาดงันี้:-     
                                        คําขอใหอัคฆสโมธานปริวาส     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหน่ึงปดบัง ไว ๑ วัน ...  
อาบัติ ๑๐ ตัวปดบังไว ๑๐ วนั ทานเจาขา ขาพเจานั้น ขอปริวาส  ประมวลกันโดยคาแหงอาบัต ิ
ท่ีปดบังไวนานกวาทุกตัว เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๔๔๕] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้-     
                                        กรรมวาจาใหอัคฆสโมธานปริวาส     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว คือ  
อาบัติตัวหน่ึงปดบังไว ๑ วนั ... อาบัติ ๑๐ ตัว  ปดบังไว ๑๐ วัน เธอขอปริวาสประมวลกัน 
โดยคาแหงอาบัติท่ีปดบัง  ไวนานกวาทุกตัว เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของ   
สงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหปริวาสประมวลกนัโดยคาแหงอาบัติท่ีปดบังไว  นานกวาทุกตัว เพื่อ 
อาบัติเหลานั้น แกภกิษุมีช่ือนี้ นี้เปนญัตติ  
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        ทานเจาขา ขอสงฆฟงขาพเจา ภกิษุมีช่ือนี้รูปนี้ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว  
คือ อาบัติตัวหน่ึงปดบังไว ๑ วัน ... อาบัติ ๑๐ ตัว  ปดบังไว ๑๐ วนั เธอขอปริวาสประมวลกัน 
โดยคาแหงอาบัติท่ีปดบัง  ไวนานกวาทุกตัว เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหปริวาสประมวล   
กันโดยคาแหงอาบัติท่ีปดบังไวนานกวาทุกตัว เพื่ออาบัติเหลานั้นแก  ภกิษุมีช่ือนี้ การให 
ปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติท่ีปดบังไวนาน  กวาทุกตัว เพื่ออาบัติเหลานั้นแกภิกษุมีช่ือ 
นี้ ชอบแกทานผูใด ทาน  ผูนั้นพึงเปนผูนิง่ ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        ปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติ ท่ีปดบังไวนานกวาทุกตัว  เพื่ออาบัติเหลานั้น  
อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแกสงฆ เหตุ  นั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางน้ี ฯ     
                                        ปริวาส ๒ เดือน     
        [๔๔๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปด  บังไว ๒ เดือน  
เธอคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปดบังไว ๒ เดือน  ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึงปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  เธอจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่งปดบังไว  
๒ เดือนกะสงฆ สงฆได  ใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตวัหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เม่ือ 
เธอกําลัง  อยูปริวาสคิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เราน้ัน 
คิดวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เรา  พึงขอปริวาส ๒ เดือน  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึงปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ จึงขอปริวาส  ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหน่ึงปดบังไว  
๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน  เพื่ออาบัติตวัหนึ่งปดบังไว ๒ เดือนแกเราน้ัน เม่ือ 
เรานั้นกําลังอยูปริวาส คิด  ละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี ้
ปดบังไว  ๒ เดือนกะสงฆ เธอไดแจงแกภกิษุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย ผมตองอาบัติ  สังฆาทิเสส  
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ผมนั้นไดคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัว  หนึ่ง ปดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ ผมนั้นจึงขอ 
ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตวัหนึ่ง  ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดอืน เพื่ออาบัต ิ
ตัวหนึง่ปดบัง  ไว ๒ เดือนแกผมนั้น เม่ือผมน้ันกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เรานัน้ไดคิดวา เราแลตองอาบัติ  สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว   
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๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดอืน  เพื่ออาบัตติัวหน่ึง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ผม 
นั้นจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพือ่  อาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน  
เพื่ออาบัติ  ตัวหน่ึงปดบังไว ๒ เดือนแกผมนั้น เม่ือผมนั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวาไฉนหนอ 
เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพือ่อาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือน  กะสงฆ ดังนี้ ผมจะพึงปฏิบัติ 
อยางไร ภกิษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี  พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะ 
เหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาส ๒  เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนแกภกิษนุั้น ฯ     
                                วิธีใหปริวาส ๒ เดือน     
        [๔๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษนุั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตรา 
สงคเฉวียงบา ไหวเทาภกิษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคอง  อัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดงันี้:-     
                                คําขอปริวาส ๒ เดือน     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  ขาพเจานั้นไดคิดวา  
เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ 
อาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดอืนกะ  สงฆ ขาพเจานัน้จึงขอปริวาส ๒ เดอืน เพื่ออาบัตติัวหนึง่  
ปดบังไว ๒ เดอืน  กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพือ่อาบัติตัวหนึง่ปดบังไว ๒ เดือน แก   
ขาพเจานั้น เม่ือขาพเจานั้นกาํลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติ  สังฆาทิเสส ๒ ตัว  
ปดบังไว ๒ เดอืน เราน้ันไดคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบังไว  ๒ เดือน  
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัว  หนึ่ง ปดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ ดังนี้ ขาพเจา 
นั้นไดขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ  อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน  
เพื่ออาบัติตัว  หนึ่งปดบังไว ๒ เดือนแกขาพเจานัน้ เม่ือขาพเจานัน้กําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา  
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒  เดือนกะสงฆ ทานเจาขา  
ขาพเจานั้นขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้  ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ     
                พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๔๔๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:-   
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                                        กรรมวาจาใหปริวาส ๒ เดือน     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ ตองอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว  
ปดบังไว ๒ เดอืน เธอไดคิดวา เราแลตองอาบัติ  สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒  เดือน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ปดไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึง 
ขอปริวาส ๒  เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส  ๒ เดือน  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เม่ือเธอกําลัง  อยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแล 
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปด  บังไว ๒ เดือน เรานัน้ไดคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส  
๒ ตัว  ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ  ตัวหนึ่ง ปดบัง 
ไว ๒ เดือนกะสงฆ ดังนี้ ขาพเจานัน้จึงขอปริวาส ๒ เดือน  เพื่ออาบัติตวัหนึ่ง ปดบังไว  
๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒  เดอืน เพื่ออาบัตติัวหนึง่ ปดบังไว ๒ เดือนแกขาพเจา 
นั้น เม่ือ  ขาพเจานั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอ  ปริวาส ๒ เดือน  
เพื่ออาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอ  ขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกน้ี 
ปดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ ถา  ความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหปริวาส ๒ เดือน  
เพื่อ  อาบัติแมนอกนี้  ปดบังไว ๒ เดือนแกภิกษุมีช่ือนี้ นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ ตองอาบัติ  สังฆาทิเสส ๒ ตัว  
ปดบังไว ๒ เดอืน เธอไดคิดวา เราแลตองอาบัติ  สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒  เดือน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ปดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ เธอจึง 
ขอปริวาส  ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให  ปริวาส ๒ เดือน  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เม่ือ  เธอกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแล 
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒  ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เราน้ันคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส  
๒  ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ  อาบัติตัวหน่ึง ปดบัง 
ไว ๒ เดือนกะสงฆ ขาพเจานัน้จึงขอปริวาส ๒  เดือน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ปดบังไว ๒ เดอืน 
กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส  ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ปดบังไว ๒ เดือน แกขาพเจานัน้  
เม่ือ  ขาพเจานัน้กําลังอยูปริวาส  คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอ  ปริวาส ๒ เดือน เพื่อ 
อาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ดังนี้  เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้  
ปดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ  สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดอืน    
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แก  ภกิษุมีช่ือนี้ การใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกน้ี  ปดบังไว  ๒ เดือนแกภิกษุมีช่ือนี้  
ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดอืน อัน  สงฆใหแลวแกภิกษ ุ
มีช่ือนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง  ความนี้ไว ดวยอยางนี้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษนุั้นพึงเทียบเคียงอาบัตินั้นแลวอยูปริวาส ๒  เดือน ฯ     
                                        อยูปริวาส ๒ เดือน     
        [๔๔๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบังไว  
๒ เดือน เธอคิดอยางนีว้า เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว  ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ  
เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพือ่อาบัติตัวหนึง่ ปด  บังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส ๒ เดือน  
เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ปดบังไว  ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวหนึ่ง ปดบัง 
ไว ๒ เดือน  แกเธอ เม่ือเธอกาํลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒  ตัว  
ปดบังไว ๒ เดอืน เราน้ันคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง  ไว  ๒ เดือน ไฉนหนอ  
เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพือ่อาบัติตัวหนึง่ ปดบังไว  ๒ เดือนกะสงฆ เราน้ันไดขอปริวาส ๒  
เดือน เพื่ออาบัติตัวหน่ึง ปดบังไว ๒  เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพือ่อาบัติตัวหนึง่  
ปดบังไว ๒ เดอืน  แกเรานั้น เม่ือเรานั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส 
๒ เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนีป้ดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส  ๒ เดือน เพื่ออาบัติ 
แมนอกนีป้ดบงัไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน  เพ่ืออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือน 
แกเธอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นพึง เทียบเคียงอาบัตินั้น แลวอยูปริวาส ๒ เดือน ฯ     
        [๔๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบัง 
ไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึง่รู อาบัติตัวหน่ึงไมรู เธอขอปริวาส  ๒ เดอืน เพื่ออาบัตติัวท่ีเธอรู  
ปดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ  สงฆใหปริวาส ๒ เดือน  เพื่ออาบัตินั้นปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เธอ 
กําลังอยูปริวาส รูอาบัติแมนอกนี้  เธอคิดอยางนีว้า เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง 
ไว ๒ เดือน คือ  อาบัติตัวหนึ่งรู อาบัติตัวหน่ึงไมรู จึงขอปริวาส ๒ เดอืน เพื่ออาบัตติัว 
ท่ีรูปดบัง  ไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือนเพื่ออาบัตินัน้ ปดบังไว ๒ เดือน    
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แกเรานัน้ เรานั้นกําลังอยูปริวาส รูอาบัติแมนอกนี้ ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส  ๒ เดือน เพื่ออาบัติ 
แมนอกนี ้ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส ๒  เดือน เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว  
๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดอืน  เพื่ออาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษนุั้นพึง  เทียบเคียงอาบัตินั้น แลวอยูปริวาส ๒ เดือน ฯ     
        [๔๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบังไว  
๒ เดือน คือ อาบัติตัวหน่ึงระลึกได อาบัติตวัหนึ่งระลึกไมได  เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ 
อาบัติตัวท่ีระลึกได ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ  ใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัตินั้น ปดบังไว  
๒ เดือนแกเธอ เม่ือเธอกําลังอยู  ปริวาส ระลึกอาบัติแมนอกนี้ได เธอคิดอยางน้ีวา เราแลตอง 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว  ปดบังไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหน่ึงระลึกได อาบัติตวัหนึ่งระลึกไมได  
เรานั้น  ไดขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติท่ีระลึกได ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส  
๒ เดือน เพื่ออาบัตินั้น ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เราน้ันกําลังอยู  ปริวาส ระลึกอาบัติแมนอกนี ้
ได ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพือ่  อาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอ 
จึงขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ  อาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน  
เพื่ออาบัติ  แมนอกนี้แกเธอ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นพงึเทียบเคียงอาบัตินั้น แลวอยู  ปริวาส ๒  
เดือน ฯ     
        [๔๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบังไว  
๒ เดือน คือ ในอาบัติตัวหนึง่ไมสงสัย ในอาบัติตัวหนึ่งสงสัย  เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัต ิ
ตัวท่ีไมสงสัย ปดไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ  ใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัตินั้น ปดบังไว ๒  
เดือนแกเธอ เม่ือเธอกําลังอยู  ปริวาส ไมสงสัยในอาบัตแิมนอกนี ้เธอคิดอยางน้ีวา เราแลตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ ในอาบัติตัวหนึ่งไมสงสัย ในอาบัติตัวหน่ึงสงสัยเรานั้น 
ไดขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติตัวท่ีไมสงสัย ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  สงฆไดใหปริวาส  
๒ เดือนเพ่ืออาบัตินั้น ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เราน้ัน  กําลังอยูปริวาส ไมสงสัยในอาบัติแม 
นอกนี้ ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน  เพื่ออาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  
เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ  อาบัติแมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือนเพื่อ 
อาบัติ  แมนอกนี้ ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุนัน้พึงเทียบเคียงอาบัตินั้น แลว 
อยูปริวาส ๒ เดือน ฯ      
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                                        มานัตตารหภกิษุ     
        [๔๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว  
๒ เดือน คือ อาบัติตัวหน่ึงรูปดบังไว อาบัติตัวหนึ่งไมรูปดบัง  ไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่อ 
อาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ  ใหปริวาส ๒ เดือน เพือ่อาบัติเหลานัน้ ปดบัง 
ไว ๒ เดือนแกเธอ เม่ือเธอ  กําลังอยูปริวาส มีภิกษุรูปอ่ืนท่ีคงแกเรียน ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม  
ทรงวินัย  ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา  
มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ภกิษนุี้ตองอาบัติอะไร ภกิษุ  นี้อยูปริวาสเพื่ออาบัติอะไร  
ภิกษเุหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติ  สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ  
อาบัติตัวหนึ่งรูปดบังไว อาบัติตัว  หนึ่งไมรูปดบังไว ภกิษุนั้นไดขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ 
เหลานั้น ปดบังไว  ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒  เดอืน 
แกภกิษนุั้น คุณ ภกิษุนี้ตองอาบัติเหลานั้น ภิกษนุี้อยูปริวาส เพื่ออาบัต ิเหลานั้น เธอกลาวอยางนีว้า  
ทานท้ังหลาย การใหปริวาสเพื่ออาบัติท่ีรูปดบังไว  ชอบธรรม ความชอบธรรมยอมฟงข้ึน สวนการ 
ใหปริวาสเพื่ออาบัติท่ีไมรูปดบังไว  ไมชอบธรรม ความไมชอบธรรม ยอมฟงไมข้ึน ภิกษเุปนผูควร 
มานัตเพื่ออาบัตินี้ ฯ     
        [๔๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบัง 
ไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหน่ึงระลึกไดปดบังไว อาบัติตวัหนึ่งระลึก  ไมไดปดบังไว เธอขอปริวาส  
๒ เดือน เพื่ออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดอืน  กะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ 
เหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ  เม่ือเธอกําลังอยูปริวาส มีภิกษุรูปอ่ืนท่ีคงแกเรียน ชํานาญ 
ในคัมภีร ทรงธรรม  ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความ   
รังเกียจ ใครตอสิกขา มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ภิกษุนี้ตองอาบัติ  อะไร ภิกษนุี้อยู 
ปริวาสเพื่ออาบัติอะไร ภกิษเุหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษนุี้  ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว  
ปดบังไว ๒ เดอืน คือ อาบัติตัวหน่ึงระลึกไดปดบัง  ไว อาบัติตัวหน่ึงระลึกไมไดปดบงัไว เธอ 
ไดขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ  เหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน   
เพื่ออาบัติ  เหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือน แกเธอ คุณ ภิกษุนีต้องอาบัติเหลานั้น ภกิษุนี้อยู  ปริวาส 
เพื่ออาบัติเหลานั้น เธอกลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย การใหปริวาส เพื่อ  อาบัติท่ีระลึกได ปดบังไว 
ชอบธรรม ความชอบธรรมยอมฟงข้ึน สวนการให ปริวาส เพื่ออาบัติท่ีระลึกไมได ปดบังไว  
ไมชอบธรรม ความไมชอบธรรมยอม  ฟงไมข้ึน ภกิษุเปนผูควรมานัต เพื่ออาบัตินี้ ฯ      
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        [๔๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบัง 
ไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหน่ึงไมสงสัยปดบังไว อาบัติตวัหนึ่ง  สงสัยปดบังไว เธอขอปริวาส  
๒ เดือน เพื่ออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดอืน  กะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ 
เหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือน แกเธอ  เม่ือเธอกําลังอยูปริวาส มีภิกษุรูปอ่ืนท่ีคงแกเรียน ชํานาญ 
ในคัมภีร ทรงธรรม  ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความ   
รังเกียจ ใครตอสิกขา มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ภิกษุนี้ตอง  อาบัติอะไร ภิกษนุี้อยู 
ปริวาสเพื่ออาบัติอะไร ภกิษเุหลานั้นตอบอยางนี้วา  คุณ ภิกษนุี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว  
ปดบังไว ๒ เดอืน คือ อาบัติ  ตัวหนึง่ไมสงสัยปดบังไว อาบัติตัวหน่ึงสงสัยปดบังไว เธอไดขอ 
ปริวาส  ๒ เดอืน เพื่ออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒  เดือน เพื่อ 
อาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือน แกเธอ คุณ ภกิษุนี้ตองอาบัติ  เหลานัน้ ภิกษุนี้อยูปริวาส เพื่อ 
อาบัติเหลานั้น เธอกลาวอยางนี้วา การใหปริวาส  เพื่ออาบัติท่ีไมสงสัยปดบังไว ชอบธรรม ความ 
ชอบธรรมยอมฟงข้ึน สวนการ  ใหปริวาสเพ่ืออาบัติท่ีสงสัยปดบังไว ไมชอบธรรม ความไมชอบธรรม  
ยอมฟงไมข้ึน ภิกษเุปนผูควรมานัตเพื่ออาบัตินี้ ฯ     
                                สงฆใหปริวาส ๑ เดือน     
        [๔๕๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว  ปดบังไว ๒ เดือน  
เธอคิดอยางนีว้า เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปดบังไว  ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส  
๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒  เดือนกะสงฆ เธอขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว  
ปดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ  สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ   
เม่ือเธอกําลังอยูปริวาส  คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง  ไว ๒ เดือน เรานัน้ 
คิดวา เราแล ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน  
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  เรานั้นจึงขอปริวาส ๑ เดอืน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบัง 
ไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ  ไดใหปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น  เม่ือ 
เรา  นั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือน  แมนอกนี้เพื่ออาบัติ  
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงแจงแกภกิษุ  ท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย ผมแลตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  ผมนัน้คิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว  
๒ เดือน  ไฉนหนอ  เราพึงขอปริวาส ๑ เดอืน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ผมนั้น   
ขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให  ปริวาส ๑ เดือน เพื่อ  
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อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกผมนัน้ เม่ือผมนั้นกําลัง  อยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแล ตอง 
อาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒  เดือน เราน้ันคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปด 
บังไว ๒ เดือน  ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ   
ดังนี้ เราน้ันขอปริวาส ๑ เดอืน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  สงฆไดใหปริวาส  
๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน แกเรานัน้ เม่ือ  เรานั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา  
ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือน  แมนอกนี ้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  
ดังนี้ ผมจะพึงปฏิบัติ  อยางไร ภิกษุเหลานัน้ กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา  
ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ  ๒ ตัว  
ปดบังไว ๒ เดอืน แกภิกษุนัน้ ฯ     
                                        วิธีใหปริวาสสําหรับเดือนนอกนี้     
        [๔๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษนุั้นพึงเขาไป  หาสงฆ หมผา 
อุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคอง  อัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:-     
                                        คําขอปริวาสสําหรับเดือนนอกนี้     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  ขาพเจานั้นคิดวา  
เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ  เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่อ 
อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ขาพเจา  นั้นขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตวั ปดบัง 
ไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให  ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกขาพเจา 
นั้น เม่ือขาพเจา  นั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว   
๒ เดือน เรานัน้คิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  ไฉนหนอ เราพึง 
ขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  กะสงฆ เราน้ันจงึขอปริวาส ๑ เดือน   
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว  
ปดบังไว ๒ เดอืนแกเรานั้น เม่ือ  เรานั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอ 
ปริวาสสําหรับเดือน  แมนอกน้ี เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ทานเจาขา ขาพเจา 
นั้น  ขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้เพือ่อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม     
        [๔๕๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วา 
ดังนี้:-      
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                                กรรมวาจาใหปริวาสสําหรับเดือนนอกน้ี     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ตองอาบัติ  สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง 
ไว ๒ เดือน เธอคิดวา เราแลตองอาบัติ  สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ  
เราพึงขอปริวาส ๑  เดือน เพือ่อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส  ๑  
เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  สงฆไดให  ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ  
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เม่ือเธอ  กําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว  ปดบังไว ๒ เดือน เรานัน้คิดวา เราแลตองอาบัติสังฆา  ทิเสส ๒ ตัว  
ปดบังไว ๒ เดอืน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน  เพือ่อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดอืน 
กะสงฆ เราน้ันจึงขอปริวาส ๑  เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให 
ปริวาส  ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเราน้ัน เม่ือเรานั้น  กําลังอยู 
ปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ  เราพึงขอปริวาสสําหรับ  เดือนแมนอกน้ี เพื่ออาบัติ ๒ ตัว  
ปดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ เธอขอ  ปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว  
๒ เดือน  กะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหปริวาสสําหรับ  เดือนแม 
นอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน แกภกิษุมีช่ือนี้  นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง 
ไว ๒ เดือน เธอคิดวา เราแลตองอาบัติ  สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ  
เราพึงขอปริวาส ๑  เดือน เพือ่อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส   
๑ เดือน เพื่ออาบัติ  ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให  ปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ  
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เม่ือเธอ  กําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว  ปดบังไว ๒ เดือน เรานัน้คิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว  ปดบัง 
ไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ  ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
กะสงฆ เราน้ันจึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่อ  อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ 
ไดใหปริวาส ๑ เดือน  เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานัน้ เม่ือเรานั้นกําลังอยู   
ปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือน  แมนอกน้ี เพื่ออาบัติ ๒ ตัว  
ปดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ เธอจึงขอ  ปริวาสสําหรับเดือน แมนอกนี้ เพ่ืออาบัติ ๒ ตวั ปดบัง 
ไว ๒ เดือน  กะสงฆ สงฆใหปริวาส สําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว  ปดบังไว ๒   
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เดือน แกภกิษมีุช่ือนี้ การใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้  เพื่ออาบัต ิ๒ ตัว ปดบังไว ๒  
เดือนแกภกิษมีุช่ือนี้ ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน 
ผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        ปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒  เดือน อันสงฆใหแลว 
แกภกิษุมีช่ือนี ้ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง  ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษนุั้นพึงเทียบเคียงอาบัติตัวกอน แลวอยูปริวาส  ๒ เดือน ฯ     
                                        อยูปริวาส ๒ เดือน     
        [๔๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบัง 
ไว ๒ เดือน เธอคิดอยางนีว้า เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว  ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ  
เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน  เพือ่อาบัติ ๒ ตัวปดบังไว  ๒ เดือนกะสงฆ เธอขอปริวาส ๑ เดือน  
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  กะสงฆ สงฆใหปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตวั ปดบัง 
ไว ๒ เดือนแกเธอ  เม่ือเธอกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว   
ปดบังไว ๒ เดอืน เราน้ันคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒  เดือน ไฉนหนอ  
เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒  เดอืนกะสงฆ เรานั้นจึงขอปริวาส ๑  
เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน เพื่ออาบัติ ๒  
ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเรา  นั้น เม่ือเรานัน้กําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึง 
ขอปริวาส  สําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  เธอขอปริวาส 
สําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ  ใหปริวาสสําหรับเดือน 
แมนอกนี ้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ  ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษนุั้นพึงเทียบเคียง 
อาบัติตัวกอนแลวอยูปริวาส ๒ เดือน ฯ     
        [๔๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบัง 
ไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งรู เดือนหนึ่งไมรู เธอขอปริวาส  สําหรับเดือนท่ีรู เพื่ออาบัติ ๒ ตัว  
ปดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ สงฆใหปริวาส  เดือนท่ีรู เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ   
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เม่ือเธอกําลังอยูปริวาสรูเดือนแมนอกนี้ เธอคิดอยางนีว้า เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปดบัง 
ไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งรู เดือนหนึ่งไมรู เราน้ันขอปริวาสสําหรับเดือน  ท่ีรู เพื่ออาบัติ ๒ ตัว  
ปดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสเดือน  ท่ีรู เพือ่อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดอืนกะเรา 
นั้น เราน้ันกําลังอยูปริวาส  รูเดือนแมนอกนี้ ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้  
เพื่ออาบัติ  ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี ้เพื่ออาบัติ  
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้  เพื่ออาบัต ิ๒ ตัว ปดบัง 
ไว ๒ เดือนแกเธอ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษนุั้นพึง  เทียบเคียงอาบัติตัวกอน แลวอยูปริวาส ๒  
เดือน ฯ     
        [๔๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบัง 
ไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งระลึกได เดือนหน่ึงระลึกไมได เธอขอปริวาสสําหรับเดือนท่ีระลึกได  
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  สงฆใหปริวาสสําหรับเดอืนท่ีระลึกได เพื่ออาบัติ  
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ  เธอกําลังอยูปริวาสระลึกเดือนแมนอกนี้ได เธอคิดอยางนี้ วา  
เราแลตองอาบัติ  สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งระลึกได เดือนหนึง่ระลึกไมได  
เรานั้นขอปริวาสสําหรับเดือนท่ีระลึกได เพื่ออาบัติ ๒ ตวั ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให 
ปริวาสสําหรับเดือนท่ีระลึกได เพื่ออาบัติ ๒ ตัว  ปดบังไว ๒ เดือนแกเราน้ัน เราน้ันกาํลังอยู 
ปริวาสระลึกเดือนแมนอกนีไ้ด  ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพือ่อาบัติ ๒  
ตัว ปดบังไว ๒  เดือนกะสงฆ เธอขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพือ่อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว   
๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพือ่อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว  ๒ เดือน 
แกเธอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัติตัวกอน แลวอยู  ปริวาส ๒ เดือน ฯ     
        [๔๖๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบัง 
ไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งไมสงสัย เดือนหน่ึงสงสัย เธอขอปริวาสเดือนท่ีไมสงสัย เพื่ออาบัติ  
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆให  ปริวาสเดือนท่ีไมสงสัย เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว  
๒ เดือนแกเธอ เธอกําลัง  อยูปริวาสไมสงสัยเดือนแมนอกน้ี เธอคิดอยางนีว้า เราแลตองอาบัติ 
สังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งไมสงสัย เดือนหนึ่งสงสัย  เรานั้นขอปริวาส 
เดือนท่ีไมสงสัย เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสเดือนท่ีไมสงสัย  
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น  เรานั้นกําลังอยูปริวาสไมสงสัยเดือนแมนอกนี้   
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ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับ เดือนแมนอกนี ้เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  
เธอจึงขอปริวาส  สําหรับเดือนแมนอกนี้ เพือ่อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดอืนกะสงฆ สงฆให   
ปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ภิกษนุั้นพึงเทียบเคียงอาบัตติัวกอนแลวอยูปริวาส ๒ เดอืน ฯ     
                                        มานัตตารหภกิษุ     
        [๔๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบัง 
ไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งรูปดบังไว เดือนหนึ่งไมรูปดบังไว  เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ  
๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆให  ปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
แกเธอ เม่ือเธอกําลังอยู  ปริวาส มีภิกษุรูปอ่ืนท่ีคงแกเรียน ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย  
ทรง  มาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา มาหา  
เธอถามอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ภิกษุนี้ ตองอาบัติอะไร ภิกษนุี้  อยูปริวาสเพื่ออาบัตอิะไร ภกิษ ุ
เหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษนุี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่ง 
รูปดบังไว เดือนหนึ่งไมรูปดบังไว  เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
กะสงฆ สงฆได  ใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ คุณ ภิกษุนี้   
ตองอาบัติเหลานั้น ภกิษุนี้อยูปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้น เธอกลาวอยางนีว้า  ทานท้ังหลาย การให 
ปริวาสเพื่อเดอืนท่ีรูปดบังไว ชอบธรรม ความชอบธรรม  ยอมฟงข้ึน สวนการใหปริวาสเพื่อเดือนท่ี 
ไมรูปดบังไว ไมชอบธรรม ความไม  ชอบธรรมยอมฟงไมข้ึน ภิกษุเปนผูควรมานัตเพือ่เดือนนั้น ฯ     
        [๔๖๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบังไว  
๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งระลึกไดปดบังไว เดือนหนึ่งระลึกไมได  ปดบังไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน  
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว  
๒ เดือนแกเธอ  เม่ือเธอ  กําลังอยูปริวาส มีภิกษุรูปอ่ืนท่ีคงแกเรียน ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม  
ทรงวินัย  ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา  
มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ภกิษรูุปนี้ตองอาบัติอะไร ภกิษุ รูปนี้อยูปริวาสเพื่ออาบัติ 
อะไร ภกิษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษุรูปนี้ตองอาบัติ  สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  
คือ เดือนหนึ่งระลึกไดปดบังไว เดือนหนึง่  ระลึกไมไดปดบังไว เธอขอปริวาส ๒ เดอืน เพื่ออาบัต ิ
๒ ตัว ปดบังไว ๒  เดือน  กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  
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แกเธอ  คุณ ภกิษุนี้ตองอาบัติเหลานั้น ภิกษุนี้อยูปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้น ภกิษุรูปท่ีมานั้นกลาว 
อยางนี้วา ทานท้ังหลาย การใหปริวาสเพื่อเดือนท่ีระลึกไดปดบังไว ชอบธรรมความชอบธรรมยอม 
ฟงข้ึน สวนการใหปริวาสเพือ่เดือนท่ีระลึกไมไดปดบังไว  ไม ชอบธรรม ความไมชอบธรรมยอมฟง 
ไมข้ึน ภกิษุเปนผูควรมานัตเพื่อเดือนนัน้ ฯ    
        [๔๖๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  ๒ ตัว ปดบัง 
ไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่งไมสงสัยปดบังไว เดือนหนึ่งสงสัย  ปดบังไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน  
เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  สงฆใหปริวาส ๒ เดือน  เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบัง 
ไว ๒ เดือนแกเธอ เม่ือเธอ  กําลังอยูปริวาส มีภิกษุรูปอ่ืน ท่ีคงแกเรียน ชํานาญในคัมภรี ทรงธรรม  
ทรงวินัย  ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา  
มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ภกิษนุี้ตองอาบัติอะไร ภกิษุนี้  อยูปริวาสเพื่ออาบัติอะไร ภกิษุ 
เหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษนุี้ตองอาบัติ สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดือนหนึ่ง 
ไมสงสัยปดบังไว เดือน  หนึ่งสงสัยปดบังไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตวั ปดบัง 
ไว ๒ เดือน  กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพื่ออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ 
คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติเหลานัน้ ภิกษุนี้อยูปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้น ภกิษุรูปท่ีมานั้น  กลาวอยางนี้วา 
ทานท้ังหลาย การใหปริวาสเพื่อเดือนท่ีไมสงสัยปดบังไว ชอบ  ธรรม ความชอบธรรมยอมฟงข้ึน 
สวนการใหปริวาสเพื่อเดือนท่ีสงสัยปดบังไว  ไมชอบธรรม ความไมชอบธรรมยอมฟงไมข้ึน ภกิษุ 
เปนผูควรมานัตเพื่อเดือนนั้น ฯ     
                                สงฆใหสุทธันตปริวาส     
        [๔๖๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  เธอไมรูท่ีสุดอาบัติ  
ไมรูท่ีสุดราตรี ระลึกท่ีสุดอาบัติไมได ระลึกท่ีสุดราตรีไมได  สงสัยในท่ีสุดอาบัติ สงสัยในท่ี 
สุดราตรี จึงแจงแกภกิษุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย  ผมตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ผมไมรูท่ี 
สุดอาบัติ ไมรูท่ีสุดราตรี ระลึกท่ีสุด  อาบัติไมได ระลึกในท่ีสุดราตรีไมได สงสัยในที่สุด 
อาบัติ สงสัยในท่ีสุดราตรี  ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภกิษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระ 
ภาคๆ ตรัสวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหสุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้น   
แกภกิษนุั้น ฯ      
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                                        วิธีใหสุทธันตปริวาส     
        [๔๖๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึใหสุทธันตปริวาสอยางนี้ ภกิษุ  นั้นพึงเขาไปหา 
สงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภกิษผูุแกกวา นั่งกระหยง  ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ 
วาดังนี:้-     
                                        คําขอสุทธันตปริวาส     
        ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ขาพเจาไมรูท่ีสุดอาบัติ  ไมรูท่ีสุดราตรี 
ระลึกท่ีสุดอาบัติไมได ระลึกท่ีสุดราตรีไมได สงสัยในท่ีสุดอาบัติ  สงสัยในท่ีสุดราตรี ทานเจาขา  
ขาพเจานั้นขอสุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้น  กะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๔๖๘] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วา 
ดังนี้:-     
                                        กรรมวาจาใหสุทธันตปริวาส     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว  
เธอไมรูท่ีสุดอาบัติ ไมรูท่ีสุดราตรี ระลึกท่ีสุด  อาบัติไมได ระลึกท่ีสุดราตรีไมได สงสัยใน 
ท่ีสุดอาบัติ สงสัยในท่ีสุด  ราตรี เธอขอสุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ ถาความ   
พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหสุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติ  เหลานั้น แกภิกษมีุช่ือนี้  
นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว เธอ 
ไมรูท่ีสุดอาบัติ ไมรูท่ีสุดราตรี ระลึกท่ีสุด  อาบัติไมได ระลึกท่ีสุดราตรีไมได สงสัยใน 
ท่ีสุดอาบัติ สงสัยในท่ีสุด  ราตรี เธอขอสุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆให   
สุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้น แกภิกษมีุช่ือนี้ การใหสุทธันตปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้น  
แกภกิษุมีช่ือนี ้ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้  พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        สุทธันตปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้น อันสงฆใหแลวแกภกิษุ  มีช่ือนี้ ชอบแกสงฆ เหตุ 
นั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนีไ้ว ดวยอยางนี ้ฯ      
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                                สงฆใหสุทธันตปริวาส     
        [๔๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึใหสุทธันตปริวาสอยางนี้ พึง  ใหปริวาสอยางนี้  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงฆพึงใหสุทธันตปริวาสอยางไรเลา ภิกษุ  ไมรูท่ีสุดอาบัติ ไมรูท่ีสุดราตรี ระลึก 
ท่ีสุดอาบัติไมได ระลึกท่ีสุดราตรีไมได  สงสัยในท่ีสุดอาบัติ สงสัยในท่ีสุดราตรี พึงใหสุทธันต 
ปริวาส     
        ภิกษุรูท่ีสุดอาบัติ ไมรูท่ีสุดราตรี ระลึกท่ีสุดอาบัติได ระลึกท่ีสุดราตรี  ไมได ไมสงสัย 
ในท่ีสุดอาบัติ สงสัยในท่ีสุดราตรี พึงใหสุทธันตปริวาส     
        ท่ีสุดอาบัติบางอยางภกิษุรู บางอยางไมรู ที่สุดราตรีไมรู ท่ีสุดอาบัติ  บางอยางระลึกได  
บางอยางระลึกไมได ท่ีสุดราตรีระลึกไมได ในท่ีสุดอาบัติ  บางอยางสงสัย บางอยางไมสงสัย  
ในท่ีสุดราตรีสงสัย พึงใหสุทธันตปริวาส     
        ท่ีสุดอาบัติภิกษไุมรู ท่ีสุดราตรีบางอยางรู บางอยางไมรู ท่ีสุดอาบัติ  ระลึกไมได ท่ีสุด 
ราตรีบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ในท่ีสุดอาบัติสงสัย  ในท่ีสุดราตรีบางอยางสงสัย  
บางอยางไมสงสัย พึงใหสุทธันตปริวาส     
        ท่ีสุดอาบัติภิกษุรู ท่ีสุดราตรีบางอยางรู บางอยางไมรู ท่ีสุดอาบัติระลึกได  ท่ีสุดราตรี 
บางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ในท่ีสุดอาบัติไมสงสัย ในท่ีสุด  ราตรีบางอยางสงสัย  
บางอยางไมสงสัย พึงใหสุทธันตปริวาส     
        ท่ีสุดอาบัติบางอยางภกิษุรู บางอยางไมรู ท่ีสุดราตรีบางอยางรู บางอยาง  ไมรู ท่ีสุดอาบัติ 
บางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ท่ีสุดราตรีบางอยางระลึกได  บางอยางระลึกไมได ในท่ีสุด 
อาบัติบางอยางสงสัย บางอยางไมสงสัย ในท่ีสุด ราตรีบางอยางสงสัย บางอยางไมสงสัย พึงให 
สุทธันตปริวาส     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สงฆพึงใหสุทธันตปริวาสอยางนีแ้ล ฯ     
                                        สงฆใหปริวาส     
        [๔๗๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงใหปริวาสอยางไรเลา ภิกษุรูท่ีสุด  อาบัติ รูท่ีสุดราตรี  
ระลึกท่ีสุดอาบัติได ระลึกท่ีสุดราตรีได ไมสงสัยในท่ีสุด  อาบัติ ไมสงสัยในท่ีสุดราตรี พึงให 
ปริวาส      
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        ภิกษไุมรูท่ีสุดอาบัติ รูท่ีสุดราตรี ระลึกท่ีสุดอาบัติไมได ระลึกท่ีสุดราตรีได สงสัยใน 
ท่ีสุดอาบัติ ไมสงสัยในท่ีสุดราตรี พึงใหปริวาส     
        ท่ีสุดอาบัติบางอยางภกิษุรู บางอยางไมรู ท่ีสุดราตรีรู ท่ีสุดอาบัติบางอยางระลึกได บาง 
อยางระลึกไมได ท่ีสุดราตรีระลึกได ในท่ีสุดอาบัติบางอยางสงสัย  บางอยางไมสงสัย ในท่ีสุด 
ราตรีไมสงสัย พึงใหปริวาส     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สงฆพึงใหปริวาสอยางนี้แล ฯ     
                                        ปริวาส จบ     
                                        ____________     
                                เร่ืองภิกษุอยูปริวาสสึก     
        [๔๗๑] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่สึกกําลังอยูปริวาส เธอกลับมา  ขออุปสมบทตอ 
ภิกษุท้ังหลายอีก ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี  พระภาคๆ ตรัสดังตอไปนี้:-     
        [๔๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ สึกกําลังอยูปริวาส  ปริวาสของผูสึก 
ใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ  ปริวาสท่ีใหแลวเปนอันใหดีแลว  
ท่ีอยูแลวเปนอันอยูดแีลว พึงอยูปริวาสที่เหลือ  ตอไป     
                                        สึกบวชเปนสามเณร     
        [๔๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กาํลังอยูปริวาส สึก  บวชเปนสามเณร  
ปริวาสของสามเณรใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาส  เดิมนัน้แหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว 
เปนอันใหดแีลว ท่ีอยูแลวเปนอันอยูดแีลว พึงอยูปริวาสท่ีเหลือตอไป ฯ     
                                        วิกลจริต     
        [๔๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กาํลังอยูปริวาส เกิดวิกลจริต ปริวาส 
ของผูวิกลจริตใชไมได หากเธอหายวกิลจริต ใหปริวาสเดมิ  นั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว 
เปนอันใหดแีลว ท่ีอยูแลวเปนอันอยูดแีลว พึงอยูปริวาสท่ีเหลือตอไป ฯ     
                                        มีจิตฟุงซาน     
        [๔๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กาํลังอยูปริวาส มีจิต  ฟุงซาน ปริวาส 
ของเธอผูมีจิตฟุงซานใชไมได หากเธอมีจิตไมฟุงซานอีก ใหปริวาส เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาส 
ท่ีใหแลวเปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลวเปนอันอยูดีแลว  พึงอยูปริวาสที่เหลือตอไป ฯ      
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                                        กระสับกระสายเพราะเวทนา     
        [๔๗๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส เกิดกระสับกระสาย 
เพราะเวทนา ปริวาสของเธอผูกระสับกระสายเพราะเวทนาใชไมได  หากเธอไมกระสับกระสายเพราะ 
เวทนาอกี ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาส  ท่ีใหแลวเปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลวเปนอันอยู 
ดีแลว พึงอยูปริวาสที่เหลือตอไป ฯ     
                                        สงฆยกวตัรฐานไมเห็นอาบัติ     
        [๔๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กาํลังอยูปริวาส ถูกสงฆยกวัตรฐาน 
ไมเห็นอาบัติ ปริวาสของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้น 
แหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลวเปนอันอยูดแีลว พึงอยูปริวาสท่ีเหลือ 
ตอไป ฯ     
                                        สงฆยกวตัรฐานไมทําอาบัติคืน     
        [๔๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กาํลังอยูปริวาส ถูกสงฆยกวัตรฐาน 
ไมทําคืนอาบัติ ปริวาสของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้น 
แหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลวท่ีอยูแลว เปนอันอยูดแีลว พึงอยูปริวาสที่เหลือ 
ตอไป ฯ     
                                สงฆยกวตัรฐานไมสละทิฐิเลวทราม     
        [๔๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ถูกสงฆยกวัตรฐาน 
ไมสละทิฐิเลวทราม ปริวาสของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาส 
เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดแีลวท่ีอยูแลว เปนอันอยูดแีลว พึงอยูปริวาส 
ท่ีเหลือตอไป ฯ     
                                        ควรชักเขาหาอาบัติเดิมสึก     
        [๔๘๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิมสึกเสีย การ 
ชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูสึกแลวใชไมได หากเธออุปสมบทใหมใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ  
ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลว  เปนอันอยูดแีลว ภกิษนุั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ     
                                สึกบวชเปนสามเณรและวิกลจริตเปนตน     
        [๔๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิมสึกบวชเปน 
สามเณร การชกัเขาหาอาบัติเดิมของสามเณรใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาสเดิมนั้น  
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แหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลวท่ีอยูแลว เปนอันอยูดแีลว ภกิษนุั้นสงฆพึงชัก 
เขาหาอาบัติเดมิ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรชกัเขาหาอาบัติเดิม เกิดวกิลจริต การชักเขา 
หาอาบัติเดิมของเธอผูวิกลจริตใชไมได หากเธอหายวิกลจริต ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ  
ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลวเปนอันอยูดแีลว  ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรชกัเขาหาอาบัติเดิม มีจิต ฟุงซาน การชัก 
เขาหาอาบัติเดมิของเธอผูมีจิตฟุงซานใชไมได หากเธอมีจิตไมฟุงซาน  อีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละ 
แกเธอ ปริวาสท่ีใหแลว เปนอันใหดแีลว ท่ีอยูแลว  เปนอันอยูดแีลว ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหา 
อาบัติเดิม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรชกัเขาหาอาบัติเดิม เกิดกระสับกระสาย 
เพราะเวทนา การชักเขาอาบัติเดิมของเธอผูกระสับกระสายเพราะ เวทนาใชไมได หากเธอไม 
กระสับกระสายเพราะเวทนาอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว  
ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดแีลว ภกิษุนั้น  สงฆพงึชักเขาหาอาบัติเดิม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิม ถูกสงฆยกวัตรฐานไม 
เห็นอาบัติ การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาส 
เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสท่ีใหแลว เปนอันใหดแีลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดแีลว ภิกษุนั้น 
สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรชกัเขาหาอาบัติเดิม ถูกสงฆยกวัตรฐานไมทํา 
คืนอาบัติ การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูถูกยกวัตรใชไมไดหากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาส 
เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสท่ีใหแลว เปนอันใหดแีลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดแีลว ภิกษุนั้น 
สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรชกัเขาหาอาบัติเดิม ถูกสงฆยกวัตรฐานไม 
สละทิฐิเลวทราม การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูถูกยกวัตรใชไมไดหากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก  
ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดีแลว  
ภิกษนุั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ      
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                                        ควรมานัตสึก     
        [๔๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัตสึกเสียการใหมานัตแกเธอ 
ผูสึกแลวใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอัน 
ใหดแีลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดีแลว  พึงใหมานัตแกภิกษนุั้น ฯ     
                                ควรมานตัสึกบวชเปนสามเณรเปนตน     
        [๔๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัตสึกบวชเปนสามเณร การให 
มานัตแกสามเณรใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสท่ีใหแลว  
เปนอันใหดแีลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดแีลวพึงใหมานัตแกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรมานัต เกิดวิกลจริต การใหมานัตแกเธอ 
ผูวิกลจริตใชไมได หากเธอหายวิกลจริต ใหปริวาสเดิมนัน้แหละ  แกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปน 
อันใหดแีลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดแีลว พึงให  มานัตแกภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรมานัต มีจิตฟุงซาน  การใหมานตัแกเธอผู 
มีจิตฟุงซานใชไมได หากเธอมีจิตไมฟุงซานอีก ใหปริวาสเดิม  นั้นแหละแกเธอ ปริวาสท่ีใหแลว  
เปนอันใหดแีลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดแีลว  พึงใหมานัตแกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรมานัต กระสับกระสาย เพราะเวทนา การ 
ใหมานัตแกเธอผูกระสับกระสายเพราะเวทนาใชไมได หากเธอ  ไมกระสับกระสายเพราะเวทนาอีก 
ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว  เปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดีแลว  
พึงใหมานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรมานัต ถูกสงฆยกวัตรฐาน  ไมเหน็อาบัติ  
การใหมานตัแกเธอผูถูกยกวตัรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก  ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ 
ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลว  เปนอันอยูดแีลว พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรมานัต ถูกสงฆยกวัตรฐาน  ไมทําคืนอาบัติ  
การใหมานตัแกเธอผูถูกยกวตัรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก  ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ 
ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลว  เปนอันอยูดแีลว พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น     
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรมานัต ถูกสงฆยกวัตรฐาน  ไมสละทิฐิ 
เลวทราม การใหมานัตแกเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียก  เขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้น 
แหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว  ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดแีลว พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
                                        กําลังประพฤติมานัตสึก     
        [๔๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ สึกกําลังประพฤติมานัต  การประพฤติ 
มานัตของเธอผูสึกแลว ใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาส  เดมินั้นแหละแกเธอ ปริวาส 
ท่ีใหแลวเปนอันใหดีแลว  ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดแีลว  มานัตท่ีใหแลว เปนอันใหดีแลว ท่ี 
ประพฤติแลว เปนอันประพฤติดีแลว  พึงประพฤติมานตัท่ีเหลือตอไป ฯ     
                                สึกบวชเปนสามเณรและวิกลจริตเปนตน     
        [๔๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กาํลังประพฤติมานัต  สึกบวชเปน 
สามเณร การประพฤติมานัตของสามเณร ใชไมได หากเธออุปสมบท  ใหม ใหปริวาสเดิมนั้น 
แหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลว  เปนอันอยูดแีลว มานัตท่ีใหแลว  
เปนอันใหดแีลว ท่ีประพฤตแิลว เปนอัน  ประพฤติดีแลว พึงประพฤติมานัตท่ีเหลือตอไป     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ กําลังประพฤติมานัต เกดิวิกลจริต  การประพฤติ 
มานัตของเธอผูเกิดวกิลจริต ใชไมได หากเธอหายวกิลจริต ใหปริวาส เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาส 
ท่ีใหแลว เปนอันใหดแีลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดี  แลว มานัตท่ีใหแลว เปนอันใหดีแลว  
ท่ีประพฤติแลว เปนอันประพฤติดีแลว  พงึประพฤติมานัตท่ีเหลือตอไป     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ กําลังประพฤติมานัต มีจติฟุงซาน  การประพฤติ 
มานัตของเธอผูมีจิตฟุงซาน ใชไมได หากเธอมีจิตไมฟุงซานอีก ให  ปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ  
ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลว เปน อันอยูดแีลว มานัตท่ีใหแลว เปนอันใหดแีลว  
ท่ีประพฤติแลว เปนอันประพฤติ  ดีแลว พงึประพฤติมานัตท่ีเหลือตอไป     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ กําลังประพฤติมานัต กระสับกระสายเพราะ 
เวทนา การประพฤติมานัตของเธอผูกระสับกระสายเพราะเวทนา  ใชไมได หากเธอไมกระสับ 
กระสายเพราะเวทนาอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ  ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ท่ีอยู 
แลว เปนอันอยูดีแลว มานัตท่ีใหแลว  เปนอันใหดแีลว ท่ีประพฤติแลว เปนอันประพฤติดีแลว  
พึงประพฤติมานัตท่ีเหลือ  ตอไป      
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ กําลังประพฤติมานัต ถูกสงฆ  ยกวัตรฐานไมเหน็ 
อาบัติ การประพฤติมานัตของเธอผูถูกยกวัตร ใชไมได หากเธอ  ถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาส 
เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสท่ีใหแลว เปนอันให  ดีแลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดแีลว มานัตท่ี 
ใหแลว เปนอันใหดีแลว ท่ีประพฤติ  แลว เปนอันประพฤติดีแลว พึงประพฤติมานัตท่ีเหลือตอไป     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ กําลังประพฤติมานัต ถูกสงฆ  ยกวัตรฐานไมทํา 
คืนอาบัติ การประพฤติมานตัของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอ  ถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิม 
นั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดี แลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดีแลว มานัตท่ีใหแลว  
เปนอันใหดแีลว ท่ีประพฤต ิ แลว เปนอันประพฤติดีแลว พึงประพฤติมานัตท่ีเหลือตอไป     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ กําลังประพฤติมานัต ถูกสงฆ  ยกวัตรฐานไมสละ 
ทิฐิเลวทราม การประพฤติมานัตของเธอผูถูกยกวัตร ใชไมได  หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ให 
ปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอัน  ใหดีแลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดีแลว  
มานัตท่ีใหแลว เปนอันใหดแีลว ท่ีประพฤติ  แลว เปนอันประพฤติดแีลว พึงประพฤติมานัตท่ี 
เหลือตอไป ฯ     
                                        ควรอัพภานสึก     
        [๔๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานสึกเสีย  การอัพภานเธอผู 
สึกแลว ใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาสเดิมนั้นแหละ  แกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปน 
อันใหดแีลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดแีลว มานัตท่ี  ใหแลว เปนอันใหดแีลว ท่ีประพฤตแิลว  
เปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึงอัพภาน  ภกิษุนั้น ฯ     
                                ควรอัพภานสึกบวชเปนสามเณรเปนตน     
        [๔๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน สึกบวช  เปนสามเณร 
การอัพภานสามเณรใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาส  เดิมนัน้แหละแกเธอ ปริวาสที่ให 
แลว เปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดีแลว  มานตัท่ีใหแลว เปนอันใหดแีลว ท่ีประพฤติ 
แลว เปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึง  อัพภานภิกษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรอัพภาน เกิดวิกลจริต การอัพภานเธอผู 
วิกลจริตใชไมได  หากเธอหายวิกลจริต ใหปริวาสเดิมนั้นแหละ แกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปน 
อันใหดแีลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดแีลว มานัตท่ี  ใหแลว เปนอันใหดแีลว ท่ีประพฤตแิลว  
เปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึง  อัพภานภกิษุนั้น      
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรอัพภาน มีจิตฟุงซาน การอัพภานเธอผูมี 
จิตฟุงซานใชไมได หากเธอมีจิตไมฟุงซานอีก ใหปริวาสเดิมนั้น  แหละแกเธอ ปริวาสท่ีใหแลว 
เปนอันใหดแีลว ท่ีอยูแลวเปนอันอยูดแีลว มานัต  ท่ีใหแลวเปนอันใหดีแลว ท่ีประพฤติแลว 
เปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึงอัพภาน  ภกิษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรอัพภาน กระสับกระสาย  เพราะเวทนา การ 
อัพภานเธอผูกระสับกระสายเพราะเวทนาใชไมได หากเธอ ไมกระสับกระสายเพราะเวทนาอีก ให 
ปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว  เปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลว เปนอันอยูดแีลว มานัต 
ท่ีใหแลวเปนอันใหดีแลว  ท่ีประพฤติแลว เปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรอัพภาน ถูกสงฆยกวตัรฐาน  ไมเหน็อาบัติ  
การอัพภานเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ให  ปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ  
ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลวเปนอัน  อยูดแีลว มานัตท่ีใหแลวเปนอันใหดีแลว  
ท่ีประพฤติแลวเปนอันประพฤติดีแลว  สงฆพึงอัพภานภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรอัพภาน ถูกสงฆยกวตัรฐาน  ไมทําคืนอาบัติ  
การอัพภานเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก  ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ  
ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลวเปนอัน  อยูดแีลว มานัตท่ีใหแลวเปนอันใหดีแลว  
ท่ีประพฤติแลวเปนอันประพฤติดีแลว  สงฆพึงอัพภานภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรอัพภาน ถูกสงฆยกวตัรฐาน  ไมสละทิฐิเลว 
ทราม การอัพภานเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก  ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแก 
เธอ ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ท่ีอยูแลวเปน  อันอยูดีแลว มานตัท่ีใหแลวเปนอันให 
ดีแลว ท่ีประพฤติดีแลวเปนอันประพฤติ  ดแีลว สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น ฯ     
                                ตัวอยาง ๔๐ เร่ือง จบ     
                                __________________     
                                กําลังอยูปริวาสตองอาบัติ     
        [๔๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ กาํลังอยูปริวาส  ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง มีประมาณไมไดปดบงัไว ภกิษนุั้นอันสงฆ  พึงชักเขาหาอาบัติเดมิ ฯ     
        [๔๘๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส  
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หลายตัวในระหวาง มีประมาณปดบังไว ภกิษุนั้นอันสงฆพึงชักเขา  หาอาบัติเดิม และใหปริวาสประ 
มวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพื่ออาบัติตามท่ี  ปดบังไวแกเธอ ฯ     
        [๔๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง มีประมาณปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง  ภิกษนุั้นอันสงฆพึงชักเขาหา 
อาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวย  กัน เพื่ออาบัตติามท่ีปดบังไวแกเธอ ฯ     
        [๔๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปดบังไว ภิกษุนัน้อันสงฆ  พึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ     
        [๔๙๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณปดบังไว ภกิษุนัน้อันสงฆ  พึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติ ตามท่ีปดบังไวแกเธอ ฯ     
        [๔๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง ภกิษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหา 
อาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ ฯ     
        [๔๙๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมได  ปดบังไว ภิกษนุั้นอันสงฆพึงชักเขา 
หาอาบัติเดิม ฯ     
        [๔๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว  ภิกษนุั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติ 
เดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ ฯ     
        [๔๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบัง  ไวบาง ไมไดปดบังไวบาง ภิกษนุั้น 
อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดมิ และใหปริวาส  ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบัง 
ไวแกเธอ ฯ     
                                        ควรมานัต     
        [๔๙๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรมานัตตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว ภกิษุนั้นอันสงฆ  พึงชักเขาหาอาบัติเดิม      
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
ระหวาง มีประมาณ ปดบังไว ภกิษุนัน้อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม  และใหปริวาสประมวล 
อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัวใน 
ระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง ภกิษุนั้นอันสงฆ  พึงชักเขาหาอาบัติเดิม และ 
ใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพื่ออาบัติ  ตามท่ีปดบังไวแกเธอ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัวใน 
ระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปดบังไว ภกิษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัวใน 
ระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไว ภิกษนุั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดมิ  และใหปริวาสประมวล 
อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัวใน 
ระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง ภิกษนุั้นอัน  สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม  
และใหปริวาสประมวลอาบตัิตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบงัไวแกเธอ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัวใน 
ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปดบังไว ภกิษนุั้น  อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดมิ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัวใน 
ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว ภิกษุอันสงฆ  พึงชักเขาหาอาบัติเดิม และ 
ใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพื่ออาบัติ  ตามท่ีปดบังไวแกเธอ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัวใน 
ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบัง  ไวบาง ภิกษนุัน้อันสงฆพึง 
ชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัว  กอนเขาดวยกนั เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไว 
แกเธอ ฯ      
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                                        กําลังประพฤติมานัต     
        [๔๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัตตองอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว ภกิษุนั้น  อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไว ภิกษนุั้นอันสงฆพึงชัก  เขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ี  ปดบังไวแกเธอ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลาย 
ตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง  ภิกษนุั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติ 
เดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา  ดวยกัน เพือ่อาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติ  สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไว ภกิษุนัน้อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม    และใหปริ 
วาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน  เพื่ออาบัติเดิมตามท่ีปดบังไวแกเธอ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติ  สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไว ไมไดปดบังไวบาง ภิกษนุัน้อันสงฆพึงชัก เขาหา 
อาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง  ภิกษนุั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
            ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัตตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลาย 
ตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ภกิษุนัน้อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัต ิ
เดิม  และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน  เพือ่อาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ กําลังประพฤติมานัตตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว ไมไดปดบังไวบาง  ภิกษนุัน้ 
อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดมิ และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกันเพื่ออาบัติตามท่ีปดบงั 
ไวแกเธอ      
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                                        ควรอัพภาน     
        [๔๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัวในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว ภกิษุนั้นอันสงฆพึง  ชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ     
        [๕๐๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไว ภิกษนุั้นอันสงฆพึงชักเขา  หาอาบัติเดิม และใหปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ี  ปดบังไวแกเธอ ฯ     
        [๕๐๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ  สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง  ภิกษนุั้นอันสงฆพึงชักเขาหา 
อาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา  ดวยกัน เพื่ออาบัตติามท่ีปดบังไวแกเธอ ฯ     
        [๕๐๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ  สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปดบังไว ภิกษุนัน้อันสงฆ  พึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ     
        [๕๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ  สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไว ภกิษุนัน้อันสงฆพึงชัก  เขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ี ปดบังไวแกเธอ ฯ     
        [๕๐๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ  สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง  ภกิษุนั้นอันสงฆพึงชักเขา 
หาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา  ดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบงัไวแกเธอ ฯ     
        [๕๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ  สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปดบังไว  ภิกษนุั้นอันสงฆพึงชักเขา 
หาอาบัติเดิม ฯ     
        [๕๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลาย 
ตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว ภกิษุ  นัน้อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดมิ 
และใหปริวาสประมวลอาบตัิตัวกอนเขาดวยกัน  เพื่ออาบัติตามท่ีปดบงัไวแกเธอ ฯ     
        [๕๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ  สังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง  ไมไดปดบังไวบาง ภิกษนุั้น 
อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดมิ และใหปริวาสประมวล  อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ี 
ปดบังไวแกเธอ ฯ     
                                ตัวอยาง ๓๖ เร่ือง จบ      
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                                        มานัตหนึ่งรอย     
                                        สึกอุปสมบทใหม     
        [๕๐๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
ไมไดปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ไมปดบังอาบัติเหลานั้น  พึงใหมานัตแกภกิษุนั้น ฯ     
        [๕๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
ไมไดปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ปดบังอาบัติเหลานั้น  พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ี 
ปดบังไวคร้ังหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ     
        [๕๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
ปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ไมปดบังอาบัติเหลานั้น  พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ี 
ปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ     
        [๕๑๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
ปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ปดบังอาบัติเหลานัน้ พึงให  ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบัง 
ไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษนุั้น ฯ     
        [๕๑๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม  อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเม่ือกอน  
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ  เหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้น 
ในภายหลัง พงึใหปริวาส  ในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภกิษุนั้น ฯ     
        [๕๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม  อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเม่ือกอน  
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ  เหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นใน 
ภายหลัง พึงใหปริวาส  ในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้ ฯ     
        [๕๑๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม  อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเม่ือกอน ปดบัง 
อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด  ไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
พึงใหปริวาสในกอง อาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้ ฯ      
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        [๕๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม  อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเม่ือกอน ปดบัง 
อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด ไมไดปดบังไวเม่ือกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
พึงใหปริวาสในกอง  อาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้ ฯ     
        [๕๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
คือ อาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู  ไมไดปดบังอาบัติท่ีไมรู เธอสึกแลว 
อุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบัง  ไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภาย 
หลัง อาบัติเหลาใดเธอไมรูไมได  ปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภายหลัง พึง 
ใหปริวาสในกอง  อาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้ ฯ     
        [๕๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
คือ อาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู  ไมปดบงัอาบัติท่ีไมรู เธอสึกแลว 
อุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบัง  ไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภายหลัง  
อาบัติเหลาใดไมรูไมได ปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานัน้แลวปดบังไวในภายหลัง พึงใหปริวาสในกอง   
อาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษนุั้น ฯ     
        [๕๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ  
อาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไม  ปดบังอาบัติท่ีไมรู เธอสึกแลวอุป 
สมบทใหม อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไว  เม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง  
อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบัง  ไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาส 
ในกองอาบัติ  ตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้ ฯ     
        [๕๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ  
อาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู  ไมปดบังอาบัติท่ีไมรู เธอสึกแลวอุป 
สมบทใหม อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไว  เม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง  
อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบัง  ไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง พึงใหปริวาส 
ในกองอาบัติ  ตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้ ฯ     
        [๕๒๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
คือ อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบัง  อาบัติท่ีระลึกได ไมไดปดบังอาบัติท่ี  
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ระลึกไมได เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัต ิ
เหลานั้นไดไมปดบังไวใน  ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติ 
เหลานั้น  ไดแลวไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัต 
แกภกิษนุั้น ฯ     
        [๕๒๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
คือ อาบัติบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติ  ท่ีระลึกได ไมปดบังอาบัติท่ีระลึก 
ไมได เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใด  ระลึกไดแลวไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติ 
เหลานั้นไดแลวไมปดบังในภายหลัง  อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติ 
เหลานั้นไดปดบังใน ภายหลังพึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลังแลวให 
มานัต  แกภิกษุนั้น ฯ     
        [๕๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
คือ อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติ ท่ีระลึกไดไมปดบงัอาบัติท่ีระลึก 
ไมได เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใด ระลึกไดแลวไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติ 
เหลานั้นไดปดบังไวในภายหลัง  อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติเหลานั้น 
ไดไมปดบัง  ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัต 
แกภกิษนุั้น ฯ     
        [๕๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ  
อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติท่ีระลึกไดไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได 
เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติ เหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได 
ปดบังไวใน  ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติเหลานั้น ไดปดบงั 
ในภายหลัง พงึใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวครั้งกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิษนุั้น ฯ     
        [๕๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัตบิางอยาง ปดบังอาบัติ  ท่ีไมสงสัย ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย 
เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดไม  สงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ 
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติ  เหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้น 
ในภายหลัง  พงึใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้ ฯ      
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        [๕๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัตบิางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไมสงสัย ไมปดบงัอาบัติท่ีสงสัย 
เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใด  ไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ 
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติ  เหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นใน 
ภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุ  นัน้ ฯ     
        [๕๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว  
ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัตบิางอยาง ปดบัง  อาบัติท่ีไมสงสัย ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย 
เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติ  เหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานัน้ 
ในภายหลัง  อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง  
พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัต แกภิกษุนัน้ ฯ     
        [๕๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว  
ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัตบิางอยาง ปดบัง  อาบัติท่ีไมสงสัย ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย 
เธอสึกแลวอุปสมบทใหม ไมสงสัย  ในอาบัติเหลาใดไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติ 
เหลานั้นในภายหลัง  อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นใน 
ภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุ  นัน้ ฯ     
                                        สึกบวชเปนสามเณร     
        [๕๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว  
ไมไดปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร เธออุปสมบทใหม ไม  ปดบังอาบัติเหลานั้น พงึใหมานัต 
แกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว ไมได 
ปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร เธออุปสมบทใหม ปดบังอาบัติ  เหลานั้น พึงใหปริวาสในกอง 
อาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังหลัง แลวใหมานตัแกภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว ปดบัง 
ไวแลวสึกบวชเปนสามเณร เธออุปสมบทใหม ไมปดบังอาบัติ  เหลานัน้ พึงใหปริวาสในกองอาบัติ 
ตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษนุั้น      
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว ปดบังไว 
แลวสึกบวชเปนสามเณร เธออุปสมบทใหม ปดบังอาบัติ  เหลานั้น พึงใหปริวาสในกองอาบัติตาม 
ท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัต  แกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว ปดบังไวบาง  
ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบท  ใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเม่ือกอน 
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ  เหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้น 
ในภายหลัง พงึใหปริวาส  ในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภกิษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว ปดบังไวบาง  
ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบท  ใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเม่ือกอน 
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ  เหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นใน 
ภายหลัง พึงใหปริวาส  ในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไวบาง  
ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบท  ใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเม่ือกอน 
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ  เหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน 
ภายหลัง พึงใหปริวาส  ในกองอาบัติ ตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว ปดบังไวบาง  
ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบท  ใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเม่ือกอน ปดบัง 
อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ  เหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ปดบังอาบัติเหลานัน้ในภายหลัง 
พึงใหปริวาสใน  กองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติ 
บางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบัง  อาบัติท่ีไมรู เธอสึกบวชเปนสามเณร 
แลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลว  ไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังใน 
ภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอ  ไมรูไมไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานัน้แลวไมปดบังในภายหลัง  
พึงใหปริวาส  ในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภกิษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้  ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว คือ อาบัติ 
บางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบัง  อาบัติท่ีไมรู เธอสึกบวชเปนสามเณร  
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แลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลว  ปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังใน 
ภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอไมรู  ไมไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานัน้แลวปดบังในภายหลัง  
พึงใหปริวาสในกอง  อาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว คืออาบัติ 
บางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบัง  อาบัติท่ีไมรู เธอสึกบวชเปนสามเณร 
แลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลว  ไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวใน 
ภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอ  ไมรูไมไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานัน้แลวไมปดบังในภายหลัง  
พึงใหปริวาส  ในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว คือ อาบัติ 
บางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบัง  อาบัติท่ีไมรู เธอสึกบวชเปนสามเณร 
แลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลว  ไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวใน 
ภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอ  ไมรู ไมไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานัน้แลวปดบังในภายหลัง  
พึงใหปริวาส  ในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว คือ อาบัติ 
บางอยางเธอระลึกได อาบัตบิางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติ  ท่ีระลึกได ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได  
เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัต ิ
เหลานั้นไดไมปดบังไว ใน  ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติ 
เหลานั้นได  ไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัต   
แกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว คือ อาบัติ 
บางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัตท่ีิระลึกได  ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได  
เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติ  เหลาใดระลึกไดแลวปดบังไวเม่ือกอน ระลึก 
อาบัติเหลานั้นไดไมปดบังไวใน  ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึก 
อาบัติเหลานั้นได  ปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลว   
ใหมานัตแกภกิษุนั้น      
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว คือ อาบัติ 
บางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัตท่ีิระลึกได  ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได เธอ 
สึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติ เหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติ 
เหลานั้นไดปดบังไวใน  ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติเหลา 
นั้นได  ไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลังแลวใหมานัต 
แกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว คือ อาบัติ 
บางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัตท่ีิระลึกได  ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได  
เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติ  เหลาใดระลึกไดแลวปดบังไวเม่ือกอน ระลึก 
อาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังไว ใน  ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมปดบังไวเม่ือกอน ระลึก 
อาบัติเหลานั้นได  ปดบังไว ในภายหลัง พงึใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง  แลว
ให 
มานัตแกภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย 
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไม  สงสัย ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอ 
สึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติ  เหลาใดสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไม 
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง  อาบัติเหลาใดสงสัยไดไมปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ 
เหลานั้นใน  ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานตัแก  ภิกษ ุ
นั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัยใน 
อาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไม  สงสัย ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอสึก 
บวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัตเิหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบงั 
อาบัติเหลานั้นในภายหลัง  อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานัน้ 
ใน  ภายหลัง พึงใหปรวิาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัต  แกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว ไมสงสัยใน 
อาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไม  สงสัย ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอสึก 
บวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัต ิ เหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบัง  
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อาบัติเหลานั้นในภายหลัง  อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน  ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลา 
นั้นใน  ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัต แกภิกษ 
 ุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย 
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไม  สงสัย ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอ 
สึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติ  เหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบัง 
อาบัติเหลานั้นในภายหลัง  อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานัน้ 
ในภายหลัง  พงึใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิษนุั้น     
                                        วิกลจริต     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมไดปดบังไว  
เธอเกิดวกิลจริต คร้ันหายแลวไมปดบังอาบัติเหลานั้น  พึงใหมานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว ไมไดปดบัง 
ไว เธอเกดิวกิลจริต  คร้ันหายแลวปดบังอาบัติเหลานั้น  พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไว 
คร้ังหลัง แลวใหมานัตแกภกิษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว ปดบังไว  
เธอเกิดวกิลจริต คร้ันหายแลวไมปดบังอาบัติเหลานั้น พงึให  ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ัง 
กอน แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  ปดบังไว  
เธอเกิดวกิลจริต คร้ันหายแลวปดบังอาบัติเหลานั้น พึงให  ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ัง 
กอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว ปดบังไว 
บาง ไมไดปดบังไวบาง เธอเกิดวกิลจริต คร้ันหายแลว อาบัติ  เหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไม 
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด  ไมไดปดบังไวเม่ือกอน ปดบังอาบัตเิหลานั้นในภาย 
หลัง พึงใหปริวาสในกอง  อาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  ปดบังไวบาง  
ไมปดบังไวบาง เธอเกิดวกิลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดไดปดบัง  ไวเม่ือกอน ไมปดบัง  
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อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือกอน  ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน  และหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  ปดบังไวบาง 
ไมไดปดบังไวบาง เธอเกิดวกิลจริต คร้ันหายแลว อาบัตเิหลาใดไดปดบัง  ไวเม่ือกอน ปดบังอาบัต ิ
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือกอน  ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึง 
ใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน  และหลัง แลวใหมานัตแกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  ปดบังไวบาง  
ไมไดปดบังไวบาง เธอเกิดวกิลจริต คร้ันหายแลว อาบัตเิหลาใดได  ปดบังไวเม่ือกอน ปดบังอาบัติ 
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือ  กอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงให 
ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ัง กอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  คือ อาบัติ 
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบังอาบัติท่ีไมรู เธอเกิดวกิลจริต คร้ันหายแลว  
อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปด  บังในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรู ไมได 
ปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้น ไมปดบงัใน  ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไว 
คร้ังกอน แลวใหมานัตแกภกิษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  คือ อาบัติ 
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบังอาบัติท่ีไมรู เธอเกิด  วกิลจริต คร้ันหายแลว  
อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นไม  ปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรู  
ไมไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นปดบัง  ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปด 
บังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัต  แกภิกษนุั้น      
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  คือ อาบัติบาง 
อยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบังอาบัติท่ีไมรู เธอเกิด  วิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติ 
เหลาใดรูแลวไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลว  ปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมได 
ปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปด  บังไวในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบัง 
ไวคร้ังกอนและหลัง แลว  ใหมานัตแกภกิษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัย ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย  ตัว อาบัติบาง 
อยางระลึกได  บางอยางระลึกไมได  ปดบังอาบัติท่ีระลึกได  ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได  เธอเกิด 
วิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเม่ือกอน  ระลึกอาบัตเิหลานั้นได 
ไมปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได  ไมไดปดบังไวเม่ือกอน  ระลึกอาบัติเหลานั้นได 
ไมปดบังไวในภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติ 
บางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมไดปดบังอาบัติท่ีระลึกได ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได เธอ 
เกิดวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดระลึกได  แลวไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได  
ไมปดบังไวในภายหลัง อาบัติ  เหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกเหลานั้นไดแลว 
ปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบงัไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิษุ 
นั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวอาบตัิบาง 
อยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติท่ีระลึกไดไมปดบงัอาบัติท่ีระลึกไมได เธอเกดิ 
วิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดระลึกได  แลวไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลว 
ปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใด  ระลึกไมได ไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได  ไม 
ปดบังในภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิษ ุ
นั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวอาบตัิบาง 
อยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติท่ีระลึกไดไมปดบงัอาบัติท่ีระลึกไมได เธอเกดิ 
วิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวได ปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลว 
ปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลว  
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 ปดบังในภายหลังพึงให  ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแก 
ภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย 
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไม สงสัย ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัยเธอเกิด 
วิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดไมสงสัย  ไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลา 
นั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด  สงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย 
หลัง พึงให  ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนแลวใหมานัตแกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย 
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไม  สงสัย ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอ 
เกิดวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดไม  สงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ 
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลา  ใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นใน 
ภายหลัง พึงให  ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย 
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไม  สงสัย ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอ 
เกิดวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดไม  สงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลา 
นั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด  สงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย 
หลัง พึงให  ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง  ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไมสงสัย 
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไม  สงสัย ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัยเธอ 
เกิดวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดไม  สงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติ 
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด สงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย 
หลัง พึงให  ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิษุนั้น     
                                        มีจิตฟุงซาน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวไมไดปดบัง 
ไว เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว ไมปดบังอาบัติเหลานั้น  พึงใหมานัตแกภิกษุนัน้      
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไมไดปดบัง 
ไว เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว ปดบังอาบัติเหลานั้น พงึให  ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไว 
คร้ังหลัง แลวใหมานัตแกภกิษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว ปดบังไว  
เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลวไมปดบังอาบัติเหลานั้น พงึให ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ัง 
กอน แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไว  
เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลวปดบังอาบัติเหลานั้น พึงให  ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ัง 
กอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปดบังไวบาง  
ไมไดปดบังไวบาง เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัตเิหลาใด  ไดปดบังไวเม่ือกอน ไมปดบัง 
อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบัง  ไวเม่ือกอนไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง  
พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบัง ไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภกิษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  ปดบังไวบาง  
ไมไดปดบังไวบาง เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัตเิหลาใด  ไดปดบังไวเม่ือกอน ไมปดบัง 
อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบัง  ไวเม่ือกอนปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบัง  ไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไวบาง  
ไมไดปดบังไวบาง เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัตเิหลา  ใดไดปดบังไวเม่ือกอน ปดบังอาบัติ 
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบัง  ไวเม่ือกอนไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงให 
ปริวาสในกองอาบัติตามท่ี  ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวปดบังไว 
บาง ไมไดปดบังไวบาง เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดได  ปดบังไวเม่ือกอน  
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือ  กอนปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย 
หลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบงัไวคร้ัง กอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิษุนั้น     
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติบาง 
อยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบังอาบัติท่ีไมรู เธอมีจิต  ฟุงซาน คร้ันหายแลว  
อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานัน้  ไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรู 
ไมไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้น  ไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบัง 
ไวคร้ังกอน แลวให มานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว อาบัติ 
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบังอาบัติท่ีไมรู  เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว  
อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติ  เหลานั้นไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรู 
ไมไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติ  เหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ี 
ปดบังไวคร้ังกอน  และหลัง แลวใหมานัตแกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว อาบัติ 
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบังอาบัติท่ีไมรู  เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว 
อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติ  เหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใด 
ไมรูไมไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติ เหลานั้นไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ี 
ปดบังไวคร้ังกอน  และหลัง แลวใหมานัตแกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว อาบัติ 
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบังอาบัติท่ีไมรู  เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว  
อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติ  เหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใด 
ไมรูไมไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติ เหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง พึงใหปริวาสในในกองอาบัติตาม 
ท่ีปดบังไวครั้ง กอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว อาบัติ 
บางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัตท่ีิระลึกได  ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได  
เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดระลึกได  แลวไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติเหลานั้น 
ไดไมปดบังในภายหลังอาบัติเหลา ใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได 
ไมปดบังในภายหลัง  พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนแลวใหมานตัแกภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติบาง 
อยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติท่ีระลึกได  ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได เธอ  
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มีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใด  ระลึกไดแลวไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได 
ไมปดบังในภายหลัง อาบัติ  เหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได 
แลวปดบัง  ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัต 
แกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว อาบัติ 
บางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัตท่ีิระลึกได  ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได  
เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใด  ระลึกได แลวไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติ 
เหลานั้นไดแลวปดบังในภายหลัง  อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบงัไวเม่ือกอน ระลึกอาบัต ิ
เหลานั้นไดไม  ปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบงัไวคร้ังกอนและหลัง แลวให 
มานัตแกภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ 
บางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัตท่ีิระลึกได  ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได  
เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดระลึก  ไดแลวไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติเหลานั้น 
ไดแลวปดบังในภายหลัง อาบัติ  เหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได  
แลวปดบัง  ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลังแลวให มานัตแก 
ภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัยใน 
อาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไมสงสัย  ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอมีจิต 
ฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัตเิหลาใดไมสงสัย  ไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ 
เหลานั้นในภายหลังอาบัติเหลาใดสงสัย  ไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติเหลานั้น 
ในภายหลัง พงึใหปริวาส  ในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนแลวใหมานัตแกภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัวไมสงสัยใน 
อาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไมสงสัย  ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอมีจิต 
ฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัตเิหลาใดไมสงสัยได  ปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้น  
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ในภายหลังอาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง  
พึงใหปริวาสใน  กองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย 
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไมสงสัย  ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอ 
มีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดไมสงสัยได  ปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติ 
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไม  ไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้น 
ในภายหลัง พงึใหปริวาสใน  กองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไมสงสัย 
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไมสงสัย  ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอ 
มีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดไมสงสัยได  ปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติ 
เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไม  ไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นใน 
ภายหลัง พึงใหปริวาสในกอง  อาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภกิษนุั้น     
                                        กระสับกระสายเพราะเวทนา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ไมไดปดบัง 
ไว เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว ไมปดบงั  อาบัติเหลานั้น พึงใหมานตัแกภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว ไมไดปดบัง 
ไว เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว ปดบังอาบัติ  เหลานั้น พึงใหปริวาสในกอง 
อาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังหลัง  แลวใหมานตัแกภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว ปดบังไว  
เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว ไมปดบัง  อาบัติเหลานัน้ พึงใหปริวาสในกองอาบัติ 
ตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัต  แกภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  ปดบังไว  
เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว ปดบังอาบัติเหลานั้น  พึงใหปริวาสในกองอาบัต ิ
ตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้     
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว ปดบังไวบาง  
ไมไดปดบังไวบาง เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา  คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเม่ือ 
กอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง  อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมปดบังอาบัติ 
เหลานั้นในภายหลัง พึงให  ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานตัแกภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัวปดบังไวบาง  
ไมไดปดบังไวบาง เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ัน  หายแลว อาบัติเหลาใดไดปดบังไว 
เม่ือกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง  อาบัติเหลาใดไมไดปดบงัไวเม่ือกอน ปดบังอาบัติ 
เหลานั้นในภายหลัง พึงให  ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแก 
ภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปดบังไวบาง  
ไมไดปดบังไวบาง เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ัน  หายแลว อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเม่ือ 
กอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ  เหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ปดบังอาบัติเหลานัน้ 
ในภายหลัง พงึใหปริวาส  ในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ปดบังไว 
บาง ไมไดปดบังไวบาง เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา  คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดไดปดบัง 
ไวเม่ือกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง  อาบัติเหลาใดไมไดปดบงัไวเม่ือกอน ปดบังอาบัติ 
เหลานั้นในภายหลัง พึงให  ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแก 
ภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ 
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบังอาบัติท่ี  ไมรู เธอกระสับกระสายเพราะ 
เวทนา คร้ันหายแลว อาบัตเิหลาใดรูแลวไดปดบัง  ไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังไวใน 
ภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรู ไมได  ปดบังไวเม่ือกอน อาบัติเหลานั้นไมปดบังไวในภายหลัง พึงให 
ปริวาสในกองอาบัติ  ตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ 
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบังอาบัติท่ี  ไมรู เธอกระสับกระสายเพราะ 
เวทนา คร้ันหายแลว อาบัตเิหลาใดรูแลวไดปดบัง  ไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังในภายหลัง  
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อาบัติเหลาใดไมรู ไมไดปดบัง ไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง พงึใหปริวาสใน 
กองอาบัติตาม  ท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานตัแกภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติ 
บางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบังอาบัติท่ี  ไมรู เธอกระสับกระสายเพราะ 
เวทนา คร้ันหายแลว อาบัตเิหลาใดรูแลวไดปดบัง  ไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวในภาย 
หลัง อาบัติเหลาใดไมรู ไมได ปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาส 
ในกองอาบัติ  ตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติบาง 
อยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบังอาบัติท่ี  ไมรู เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา 
คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดรูแลวได  ปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานัน้แลวปดบังไวในภายหลัง  
อาบัติเหลาใดไมรูไมได  ปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานัน้แลวปดบังไวในภายหลัง พึงใหปริวาสใน 
กอง  อาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว อาบัติบาง 
อยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติท่ีระลึกได  ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได เธอ 
กระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว อาบัติ  เหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึก 
อาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังไวใน  ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึก 
อาบัติเหลานั้นได ไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวให   
มานัตแกภิกษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติบาง 
อยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติท่ีระลึกได  ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได เธอ 
กระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว  อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึก 
อาบัติเหลานั้นไดแลวปดบัง  ในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึก 
อาบัติเหลานั้น  ไดแลวปดบังในภายหลัง พงึใหปริวาสในกองอาบัติ ตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัแลว 
ใหมานัตแกภกิษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติบาง 
อยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติท่ีระลึกได  ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได เธอ  
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กระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลวอาบัติเหลาใดระลึกไดแลว ไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึก 
อาบัติเหลานั้นไดแลวปดบัง  ในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึก 
อาบัติ  เหลานัน้ไดไมปดบังในภายหลัง พงึใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลว
ใหมานัตแกภกิษุนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว อาบัติบาง 
อยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติท่ีระลึกได  ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได เธอ 
กระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว อาบัติ  เหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึก 
อาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังใน  ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเม่ือกอน ระลึก 
อาบัติเหลานั้น  ไดแลวปดบังในภายหลัง พงึใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง  
แลวใหมานัตแกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย 
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไม  สงสัย ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอ 
กระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว  อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัย 
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน  ภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบงั 
อาบัติ  เหลานัน้ในภายหลัง พึงใหปรวิาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอน แลวให มานัตแกภกิษุ 
นั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย 
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไม  สงสัย ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอ 
กระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว  อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัย 
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน  ภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบัง 
อาบัติเหลานั้น  ในภายหลัง พึงใหปรวิาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง  แลวใหมานัต 
แกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย 
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไม  สงสัย ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอ 
กระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว  อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัย 
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย  หลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบัง  
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อาบัติเหลานั้น  ในภายหลัง พึงใหปรวิาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัต 
แกภกิษนุั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัย 
ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไม  สงสัย ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอ 
กระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว  อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัย 
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย  หลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัต ิ
เหลานั้น  ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวให มานัตแก 
ภิกษนุั้น ฯ     
                                        มานัตหนึ่งรอย จบ     
                                        __________________     
                                        สโมธานปริวาส     
                                        สึกอุปสมบทใหม     
        [๕๒๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ไมปดบังอาบัติเหลานั้น พึง 
ชักภิกษุนัน้เขาหาอาบัติเดิม ฯ     
        [๕๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม  ปดบังอาบัติเหลานั้น พึงชัก 
ภิกษนุั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวล อาบัติตัวกอนเขาดวยกันเพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไว 
แกเธอ ฯ     
        [๕๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ไมปดบังอาบัติเหลานั้น พึงชักภกิษ ุ
นั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวล อาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไว 
แกเธอ ฯ     
        [๕๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ปดบังอาบัติเหลานั้น พงึชักภิกษุนัน้  
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เขาหาอาบัติเดมิ และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไวแก 
เธอ ฯ     
        [๕๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอ สึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลา 
ใดไดปดบังไวเม่ือกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือกอน  
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน ภายหลัง พึงชักภิกษุนัน้เขาหาอาบัติเดิมและพึงใหปริวาสประมวลอาบัติ 
ตัวกอนเขา  ดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบงัไวแกเธอ ฯ     
        [๕๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลา 
ใดไดปดบังไวเม่ือกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้น  ในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือกอน 
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง  พึงชักภกิษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัว 
กอนเขาดวยกนั  เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ ฯ     
        [๕๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลา 
ใดไดปดบังไวเม่ือกอน ปดบังอาบัติเหลานัน้ในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไม 
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย หลัง พึงชักภกิษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพงึใหปริวาสประมวลอาบัติตวั 
กอนเขาดวยกนั เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ ฯ     
        [๕๓๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลา 
ใดไดปดบังไวเม่ือกอน ปดบังอาบัติเหลานัน้ในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเม่ือกอน  
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลังพึงชักภกิษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพงึใหปริวาสประมวลอาบัติตวั 
กอนเขาดวยกนัเพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ ฯ     
        [๕๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบังอาบัติท่ีไมรู  
เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังในภาย 
หลัง อาบัติเหลาใด ไมรู ไมไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังในภายหลัง พึงชักภกิษุ    
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นั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไว 
แกเธอ ฯ     
        [๕๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรูปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบังอาบัติท่ีไม 
รู เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังใน 
ภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง พึงชัก 
ภิกษุ  นั้นเขาหาอาบัติเดิมและพึงใหปริวาสประมวลอาบตัิตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบงั 
ไวแกเธอ ฯ     
        [๕๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรูปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบังอาบัติท่ีไม 
รู เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดรู แลวไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบัง 
ในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังในภายหลัง พึงชัก 
ภิกษนุั้นเขา  หาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบตัิตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบงั 
ไวแกเธอ ฯ     
        [๕๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติท่ีรู ไมปดบังอาบัติท่ีไม 
รู เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดรู แลวไดปดบังไวเม่ือกอนรูอาบัติเหลานั้นแลวปดบัง 
ในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเม่ือกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง พึง 
ชักภิกษุนัน้เขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ี   
ปดบังไวแกเธอ ฯ     
        [๕๔๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆา 
ทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติท่ีระลึกได  
ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได เธอสึกแลว อุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเม่ือ 
กอน ระลึกอาบัติเหลานั้น ไดแลวไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไว 
เม่ือกอน  ระลึกอาบัติเหลานัน้ได ไมปดบังในภายหลัง พงึชักภิกษุนัน้เขาหาอาบัติเดมิ และ พึง 
ใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ ฯ      
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        [๕๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติท่ีระลึก 
ได ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเม่ือ 
กอน ระลึกอาบัติเหลานั้น  ไดไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเม่ือกอน 
ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังในภายหลัง พึงชักภกิษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพงึใหปริวาส 
ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบงัไวแกเธอ ฯ     
        [๕๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติท่ีระลึก 
ได ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเม่ือ 
กอน ระลึกอาบัติ  เหลานั้นไดแลวปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเม่ือ-   
กอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลวไมปดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุนัน้เขาหาอาบัติ  เดิม และพึงให 
ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไว  แกเธอ ฯ     
        [๕๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยาง ระลึกไมได ปดบังอาบัติท่ีระลึกได  
ไมปดบังอาบัติท่ีระลึกไมได เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเม่ือ 
กอน ระลึกอาบัติเหลานั้น ได แลวปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเม่ือกอน   
ระลึกอาบัติเหลานั้นไดปดบงัในภายหลัง พึงชักภกิษุนัน้เขาหาอาบัติเดมิ และพึงใหปริวาสประมวล 
อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ ฯ    
        [๕๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไมสงสัย  
ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัตเิหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน  
ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอนไมสงสัย   
ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภิกษนุั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวล 
อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ ฯ     
        [๕๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไมสงสัย  
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ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอสึกแลว อุปสมบทใหม อาบัตเิหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน  
ไมสงสัยไมปดบัง อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัย   
ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภกิษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพงึใหปริวาส ประมวลอาบัต ิ
ตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ ฯ     
        [๕๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยใน อาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไมสงสัย  
ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัตเิหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน  
ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานัน้ในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัย 
ไม  ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภิกษนุั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติ 
ตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ ฯ     
        [๕๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ีไมสงสัย  
ไมปดบังอาบัติท่ีสงสัย เธอสึกแลว อุปสมบทใหม อาบัตเิหลาใดไมสงสัยไดปดไวเม่ือกอน  
ไมสงสัยปดบังอาบัติ เหลานัน้ในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัย 
ปดบัง  อาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภกิษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติ 
ตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไวแกเธอ ฯ     
                                        สึกบวชเปนสามเณร     
        [๕๔๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร ...     
                                        เกิดวิกลจริต     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหวาง ไมไดปดบังไว เกดิวิกลจริต ...     
                                        มีจิตฟุงซาน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไว เปนผูมีจิตฟุงซาน ...      
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                                        กระสับกระสายเพราะเวทนา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมปดบังไว กระสับกระสายเพราะเวทนา ...     
        ... อาบัติเธอปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง พึงใหพิสดารเหมือนปริวาส     
        ... อาบัติบางอยางรู บางอยางไมรู ...     
        ... อาบัติบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ...     
        ... ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติท่ี ไมสงสัย ไมปดบัง 
อาบัติท่ีสงสัย เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลวอาบัติเหลาใดเธอไมสงสัยไดปดบัง 
ไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอสงสัยไมไดปดบังไว 
เม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบัง อาบัติเหลานั้นในภายหลัง ...     
        ... อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ เหลานั้นในภายหลัง  
อาบัติเหลาใดสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมได ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง ...     
        ... อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติ เหลานั้นในภายหลัง  
อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไม  ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง ...     
        ... อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ เหลานั้นในภายหลัง  
อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบัง อาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภกิษ ุ
นั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาส  ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพื่ออาบัติตามท่ีปดบังไว 
แกภกิษนุั้น ฯ     
                                        ควรมานัตเปนตน     
        [๕๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ควรมานัต ...     
        [๕๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติ  มานัต ...     
        [๕๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ควรอัพภาน ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไวแลวสึก ...     
        ภิกษุผูควรมานัต ภิกษุผูประพฤติมานตั และภกิษุควรอัพภาน พึงให พิสดารเหมือนภิกษ ุ
อยูปริวาส ฉะนั้น ฯ      
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                                        ควรอัพภานสึกบวชเปนสามเณร     
        [๕๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ควรอัพภาน ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง ไมปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร ...     
                                ควรอัพภานเกิดวิกลจริต     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน ตองอาบัติ สังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหวาง ไมไดปดบังไว เกดิวิกลจริต ...     
                                ควรอัพภานมีจิตฟุงซาน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหวาง ไมไดปดบังไว มีจิตฟุงซาน ...     
                                ควรอัพภานกระสับกระสายเพราะเวทนา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหวาง ไมปดบังไว กระสับกระสายเพราะเวทนา ...     
        ... อาบัติของภิกษนุั้นปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง ... อาบัติบางอยาง รู บางอยางไมรู ...  
อาบัติบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ... ไมสงสัย  ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง  
ปดบังอาบัติท่ีไมสงสัย ไมปดบัง  อาบัติท่ีสงสัย เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว  
อาบัติเหลาใด  เธอไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัต ิ
เหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน  ภายหลัง ... อาบัติเหลาใด 
ไมสงสัยไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัย 
ไมไดปดบังไวเม่ือกอน ไมสงสัยปดบัง  อาบัติเหลานั้นในภายหลัง ... อาบัติเหลาใดไมสงสัยได 
ปดบังไวเม่ือกอน ไม  สงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไว 
เม่ือกอน  ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง ... อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบัง ไวเม่ือ 
กอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมได  ปดบังไวเม่ือกอน  
ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานัน้ในภายหลัง พึงชักภกิษุนัน้เขาหา  อาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวล 
อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพื่ออาบัติตามท่ี ปดบังไวแกภิกษุนั้น ฯ     
        [๕๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว  
มีประมาณ ไมไดปดบังไวแลวสึก ... ไมมีประมาณ ไมได  ปดบังไวแลวสึก ... อาบัติมีช่ืออยาง  
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เดียวกัน ไมไดปดบังไวแลวสึก ... อาบัติมีช่ือ  ตางๆ กัน ไมไดปดบังไวแลวสึก ... อาบัติเปน 
สภาคกัน ไมไดปดบังไวแลว  สึก ... อาบัติไมเปนสภาคกัน ไมไดปดบงัไวแลวสึก ... อาบัติกําหนด 
ได ไม  ไดปดบังไวแลวสึก ... อาบัติเจือกัน ไมไดปดบังไวแลวสึก ... ฯ     
                                ใหมานัตแกภกิษุ ๒ รูป     
        [๕๕๕] ภิกษุ ๒ รูปตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเหน็วาเปนอาบัติสังฆาทิเสส  
รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่งไมปดบังไว รูปใดปดบังไว พึงให  รูปน้ันแสดงอาบัติทุกกฏ และให 
ปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวแกรูปท่ีปดบัง  นั้น แลวใหมานัตแกภกิษุท้ัง ๒ รูป ฯ     
        [๕๕๖] ภกิษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอสงสัยในอาบัติ สังฆาทิเสส รูปหนึ่ง 
ปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว รูปใดปดบังไว พึงใหรูป  นั้นแสดงอาบัติทุกกฏ และพึงใหปริวาส 
ในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวแกรูปท่ีปดบัง  นั้น แลวใหมานัตแกภิกษุท้ังสองรูป ฯ     
        [๕๕๗] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเหน็ใน  อาบัติสังฆาทิเสสวา 
เปนอาบัติเจือกัน รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึง่ไมไดปดบังไว  รูปใดปดบังไว พึงใหรูปนัน้แสดง 
อาบัติทุกกฏ และพึงใหปริวาสในกองอาบัติตาม  ท่ีปดบงัไวแกรูปท่ีปดบังนั้น แลวใหมานัตแกภกิษุ 
ท้ังสองรูป ฯ     
        [๕๕๘] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติเจือกนั พวกเธอมีความเหน็ในอาบัติเจือกันวาเปนอาบัติ 
สังฆาทิเสส รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว รูปใด  ปดบังไว พึงใหรูปนัน้แสดงอาบัติ 
ทุกกฏ และพึงใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ี  ปดบังไวแกรูปท่ีปดบังนั้น แลวใหมานัตแกภกิษุท้ัง ๒ รูป ฯ     
        [๕๕๙] ภกิษุ ๒ รูป ตองอาบัติเจือกัน พวกเธอมีความเห็นในอาบัตเิจือ กันวา เปนอาบัติ 
เจือกัน รูปหนึง่ปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว รูปใดปดบังไว  พึงใหรูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ  
และพึงใหปริวาสในกองอาบัติ ตามท่ีปดบังไวแก  รูปท่ีปดบังนั้น แลวใหมานัตแกภกิษุท้ังสองรูป ฯ     
        [๕๖๐] ภกิษุ ๒ รูป ตองลหุกาบัติลวน พวกเธอมีความเห็นในลหุกาบัติ ลวนวา เปน 
อาบัติสังฆาทิเสส รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึง่ไมไดปดบังไว รูปใด  ปดบังไว พึงใหรูปนั้นแสดง 
อาบัติทุกกฏ พงึปรับท้ังสองรูปตามธรรม ฯ     
        [๕๖๑] ภกิษุ ๒ รูป ตองลหุกาบัติลวน พวกเธอมีความเห็นในลหุกาบัติ ลวนวา เปน 
ลหุกาบัติลวน รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว รูปใดปดบัง  ไว พึงใหรูปนัน้แสดงอาบัติ 
ทุกกฏ พึงปรับท้ังสองรูปตามธรรม ฯ      
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        [๕๖๒] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเหน็ใน อาบัติสังฆาทิเสสวา  
เปนอาบัติสังฆาทิเสส รูปหนึ่งคิดวา จักบอก รูปหนึ่งคิดวา  จักไมบอก เธอปดบังไวถึงยามหน่ึง 
บาง ปดบังไวถึงสองยามบาง ปดบังไวถึง  สามยามบาง เม่ืออรุณข้ึนแลวเปนอันปดบังอาบัติ รูปใด 
ปดบังไว พึงใหรูปนั้น  แสดงอาบัติทุกกฏ และใหปริวาสในกองอาบัติตามท่ีปดบังไวแกรูปท่ีปดบัง 
นั้น  แลวใหมานัตแกภิกษุท้ังสองรูป ฯ     
        [๕๖๓] ภกิษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเหน็ในอาบัติสังฆาทิเสสวา  
เปนอาบัติสังฆาทิเสส จึงไปดวยคิดวาจักบอก รูปหนึ่งเกิดความ ลบหลูข้ึนในระหวางทางวา จักไม 
บอก เธอปดบังไวถึงยามหน่ึงบาง ปดบังไวถึง สองยามบาง ปดบังไวถึงสามยามบาง เม่ืออรุณข้ึน 
แลว เปนอันปดบังอาบัติ  รูปใดปดบังไว พงึใหรูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ และใหปริวาสในกอง 
อาบัติตามท่ี  ปดบังไวแกรูปท่ีปดบังนั้น แลวใหมานัตแกภกิษุท้ังสองรูป ฯ     
        [๕๖๔] ภกิษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเหน็ในอาบัติสังฆาทิเสสวา  
เปนอาบัติสังฆาทิเสส แลวเกิดวกิลจริต ภายหลังหายวกิลจริต  แลว รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่ง 
ไมไดปดบังไว รูปใดปดบังไว พึงใหรูปนั้นแสดง  อาบัตทุิกกฏ และพึงใหปริวาสในกองอาบัติตาม 
ท่ีปดบังไวแกรูปท่ีปดบังนั้น แลว  ใหมานตัแกภิกษุท้ังสองรูป ฯ     
        [๕๖๕] ภกิษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอเม่ือปาติโมกขกําลัง แสดงอยู กลาว 
อยางนี้วา พวกขาพเจาทราบเดี๋ยวนี้เองแลวา ไดยนิวา ธรรมแมนี้ มาในสูตร นับเนื่องในสูตร  
มาสูอุเทสทุกกึ่งเดือน พวกเธอมีความเห็นในอาบัติ  สังฆาทิเสสวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส รูปหนึ่ง 
ปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว  รูปใดปดบังไว พึงใหรูปนั้นแสดงอาบัติทุกกฏ และพึงให 
ปริวาสในกองอาบัติตาม  ท่ีปดบังไวแกรูปท่ีปดบังนั้น แลวใหมานัตแกภกิษุท้ังสองรูป ฯ     
                                        __________________     
                                ภิกษไุมหมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๕๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้  ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว มี 
ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง มีช่ือตางกัน  บาง เปนสภาคกนับาง ไมเปน 
สภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอ  ขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆ 
ใหสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติ  เหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
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ในระหวาง  มีประมาณ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติในระหวางกะ สงฆ  
สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ  
ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยไมเปนธรรม  อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษนุั้นยังไมหมดจดจากอาบัติ เหลานั้น ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๕๖๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้  ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง  มีช่ือตางกันบาง เปนสภาคกันบาง  
ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกัน  บาง เธอขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้น 
กะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่ออาบัตเิหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวใน  ระหวาง มีประมาณ ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติในระหวาง กะสงฆ  
สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม  ไมกําเริบ ควรแกฐานะ  
ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยไมเปนธรรม  อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษนุั้นยังไมหมดจดจากอาบัติ  เหลานั้น ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๕๖๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง  มีช่ือตางกันบาง เปนสภาคกันบาง  
ไมเปนสภาคกนับาง กาํหนดไดบาง เจือกัน  บาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้น 
กะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่ออาบัตเิหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวใน  ระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม 
เพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปน 
ธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม  ใหมานัตโดยไมเปนธรรม อัพภานโดย 
ไมเปนธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้น  ยังไมหมดจดจากอาบัติเหลานั้น ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๕๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว  
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง  มีช่ือตางกันบาง เปนสภาคกันบาง  
ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกัน  บาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ  
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สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวใน  ระหวาง ไมมีประมาณ  ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน 
ระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรม อันเปนธรรมไมกําเริบ 
ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัต โดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไมเปนธรรม  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นยงัไมหมด  จดจากอาบัติเหลานั้น ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๕๗๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว  
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง  มีช่ือตางกันบาง เปนสภาคกันบาง  
ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกัน  บาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ 
สงฆใหสโมธานปริวาส  เพือ่อาบัติเหลานัน้แกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ใน  ระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไว  จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน ระหวางกะสงฆ  
สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรม  อันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ 
ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัต  โดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ภิกษนุั้นยังไมหมด จดจากอาบัติเหลานั้น ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๕๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง  มีช่ือตางกันบาง เปนสภาคกันบาง  
ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกัน  บาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ 
สงฆใหสโมธานปริวาส  เพือ่อาบัติเหลานัน้แกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัวใน  ระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหา  อาบัติเดิม เพื่อ 
อาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิมเพื่ออาบัติใน  ระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม 
ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาส  โดยธรรม ใหมานัตโดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไม 
เปนธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุนัน้ยังไมหมดจดจากอาบัติเหลานัน้ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๕๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว  
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง มีช่ือ  ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง   



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 257 
ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ  
สงฆใหสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติ  เหลานัน้แกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหวาง มี  ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิมเพื่อ   
อาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวย กรรมอันเปนธรรม 
ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ให มานัตโดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไม 
เปนธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนัน้ยัง  ไมหมดจดจากอาบัติเหลานัน้ ฯ     
                                        หมวดท่ี ๘     
        [๕๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว 
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง  มีช่ือตางกันบาง เปนสภาคกันบาง  
ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกัน  บาง เธอขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ  
สงฆใหสโมธานปริวาส  เพือ่อาบัติเหลานัน้แกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ใน  ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติ เดมิเพื่ออาบัติใน 
ระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดมิเพื่ออาบัติในระหวาง  ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ 
ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม  ใหมานัตโดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไมเปนธรรม  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้น  ยังไมหมดจดจากอาบัติเหลานั้น ฯ     
                                        หมวดท่ี ๙     
        [๕๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว  
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง  มีช่ือตางกันบาง เปนสภาคกันบาง  
ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกัน  บาง เธอขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ  
สงฆใหสโมธานปริวาส  เพือ่อาบัติเหลานัน้แกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ใน  ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง  จึงขอการชักเขาหา 
อาบัติเดิมเพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม  เพือ่อาบัติในระหวาง ดวยกรรม 
อันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธาน  ปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยไมเปนธรรม  
อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย ภิกษุนั้นยงัไมหมดจดจากอาบัติเหลานัน้ ฯ     
                                ภิกษไุมหมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด จบ      
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                                ภิกษหุมดจดจากอาบัตเิดิม ๙ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๕๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว มี 
ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง มีช่ือตางกัน  บาง เปนสภาคกนับาง ไมเปน 
สภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอ  ขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ  
สงฆใหสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติ  เหลานัน้แกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง มี  ประมาณ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง 
กะ  สงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม  ไมกําเริบ  
ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภาน  โดยธรรม ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษนุั้นหมดจดแลวจากอาบัตเิหลานั้น     
                                        หมวดท่ี ๒     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณ 
บาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดยีวกัน มีช่ือตางกันบาง  เปนสภาคกนับาง ไมเปนสภาคกัน 
บาง กําหนดไดบาง เจือกนับาง เธอขอ  สโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธาน 
ปริวาสเพื่ออาบัติเหลา  นั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มี   
ประมาณ ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ  สงฆชักเธอเขาหา 
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไม  กําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธาน 
ปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภาน  โดยธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลว 
จากอาบัติเหลานั้น     
                                        หมวดท่ี ๓     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัว มีประมาณ 
บาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดยีวกันบาง มีช่ือตางกัน  บาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาค 
กันบาง กําหนดไดบาง เจือกนับาง เธอ  ขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆให 
สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติ  เหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
ระหวาง  มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน 
ระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไม  
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กําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ให มานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษนุั้นหมดจดแลวจาก  อาบัติเหลานั้น ฯ     
                                        หมวดท่ี ๔     
        [๕๗๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัว มี 
ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง  มีช่ือตางกันบาง เปนสภาคกนับาง ไม 
เปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกนั  บาง เธอขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ  
สงฆใหสโมธานปริวาส  เพือ่อาบัติเหลานัน้แกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัวใน  ระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ ในระหวาง 
กะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรม  อันเปนธรรม ไมกําเริบ  
ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัต  โดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษนุั้นหมดจดแลวจากอาบัติ เหลานั้น     
                                        หมวดท่ี ๕     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณ 
บาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดยีวกันบาง มีช่ือตางกันบาง  เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาค 
กันบาง กําหนดไดบาง เจือกนับาง เธอขอ  สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆให 
สโมธานปริวาสเพื่ออาบัติ  เหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
ระหวาง  ไมมีประมาณ ปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง  กะสงฆ สงฆ 
ชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปน  ธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ  
ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม  อัพภานโดยธรรม ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนัน้ 
หมดจดแลวจากอาบัติเหลานัน้     
                                        หมวดท่ี ๖     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว มีประมาณ 
บาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดยีวกัน มีช่ือตาง  กันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาค 
กันบาง กําหนดไดบาง เจือกนับาง  เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆให 
สโมธานปริวาสเพื่อ  อาบัตเิหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
ระหวาง  ไมมีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง  จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติใน  
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ระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไม 
กําเริบ ควรแกฐานะใหสโมธานปริวาสโดยธรรม  ใหมานตัโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษนุั้นหมดจดแลว  จากอาบัตเิหลานั้น ฯ     
                                        หมวดท่ี ๗     
        [๕๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มี 
ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง มีช่ือ  ตางกันบาง เปนสภาคกนับาง ไม 
เปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกนับาง  เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ  
สงฆใหสโมธานปริวาส  เพือ่อาบัติเหลานัน้แกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัว  ในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ 
อาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ  อาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม 
ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธาน  ปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษนุั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลานั้น     
                                        หมวดท่ี ๘     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณ 
บาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดยีวกันบาง มีช่ือตาง  กันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาค 
กันบาง กําหนดไดบาง เจือกนับาง เธอ  ขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆให 
สโมธานปริวาส เพื่อ  อาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน   
ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม  เพื่ออาบัติใน 
ระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติในระหวาง  ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ  
ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม  ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษนุั้นหมดจดแลว  จากอาบัติเหลานั้น     
                                        หมวดท่ี ๙     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว มีประมาณ 
บาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดยีวกันบาง มีช่ือตาง  กันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาค 
กันบาง กําหนดไดบาง เจือกนับาง  เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆให 
สโมธานปริวาส เพื่อ  อาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน  
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ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหา 
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหา  อาบัติเดิม เพือ่อาบัติในระหวาง ดวย 
กรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ  ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม  
อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย ภกิษนุั้นหมดจดแลวจากอาบัตเิหลานั้น ฯ     
                                ภิกษหุมดจดจากอาบัตเิดิม ๙ หมวด จบ     
                                        ______________________________     
                                ภิกษหุมดจดจากอาบัต ิ    
        [๕๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มี 
ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง มีช่ือตางกัน  บาง เปนสภาคกนับาง ไม 
เปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกนับาง เธอ  ขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ  
สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่อ  อาบัติเหลานัน้แกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัวใน  ระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติใน  ระหวางกะสงฆ  
สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอัน  ไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแก 
ฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม  เธอสําคัญวาเรากําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวในระหวาง มี  ประมาณ ไมปดบังไว เธอตั้งอยูในภูมินัน้ ระลึกอาบัติในระหวางบรรดา 
อาบัติ  ตัวกอนได ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได เธอคิดอยางนีว้า เราแลตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดยีว  กันบาง มีช่ือตางกันบาง  
เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กาํหนดไดบาง  เจือกันบาง เรานั้นขอสโมธานปริวาส  
เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆไดให  สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นแกเรานั้น เราน้ันกําลัง 
อยูปริวาส ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว จึงขอชักเขาหา 
อาบัติ เดิม เพือ่อาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเรานั้นเขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติใน ระหวาง ดวย 
กรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ไดใหสโมธาน  ปริวาสโดยไมเปนธรรม เราน้ันสําคัญ 
วา เราอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส  หลายตัวในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว เราน้ัน 
ตั้งอยูในภูมินัน้ ระลึก  อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติ 
ตัวหลัง  ได ไฉนหนอ เราพึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางบรรดา  อาบัติตัวกอน 
และเพื่ออาบัตใินระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ  
พึงขอปริวาสโดยธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม พึงขอ  อัพภานโดยธรรมกะสงฆ ดังนี้ เธอจึงขอการ  
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ชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน  ระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพือ่อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติ 
ตัวหลัง ดวย  กรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม  ขอมานัต 
โดยธรรม ขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ  อาบัติในระหวางบรรดา 
อาบัติตัวกอน และเพื่ออาบัตใินระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง  ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ 
ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ให  มานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษนุั้นหมดจดแลวจาก  อาบัติเหลานั้น ฯ     
        [๕๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มี 
ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง มีช่ือตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไม 
เปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกนับาง  เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ  
สงฆใหสโมธานปริวาสเพื่อ  อาบัติเหลานัน้แกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
ตัวใน  ระหวาง มีประมาณ ปดบังไว ... มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง  เธอขอการ 
ชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหา  อาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน 
ระหวาง ดวยกรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแก  ฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม  
เธอสําคัญวา เรากําลังอยูปริวาส  ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไว 
บาง ไมไดปดบัง  ไวบาง เธอต้ังอยูในภูมินั้น ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึก   
อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได เธอคิดอยางน้ีวา เราแล ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มี 
ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง มีช่ือ ตางกันบาง เปนสภาคกนับาง ไม 
เปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกนับาง  เรานั้นไดขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัตเิหลานั้นกะ 
สงฆ สงฆไดใหสโมธานปริวาส  เพื่ออาบัติเหลานั้นแกเราน้ัน เราน้ันกาํลังอยูปริวาส ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลาย  ตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหา   
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเรานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพื่อ อาบัติในระหวาง ดวย 
กรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ไดให สโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม เราน้ัน 
สําคัญวาเรากําลังอยูปริวาส ตองอาบัติ  สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง  
ไมไดปดบังไวบาง  เรานั้นต้ังอยูในภูมินัน้ ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติ   
ในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได ไฉนหนอ เราพึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม  เพื่ออาบัติในระหวาง 
บรรดาอาบัติตัวกอน และเพือ่อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติ  ตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไม 
กําเริบ ควรแกฐานะ พึงขอสโมธานปริวาส  โดยธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม พึงขออัพภานโดย  
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ธรรมกะสงฆ ดังนี้ เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน  
และเพื่ออาบัต ิ ในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ   
ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม  ขอมานัตโดยธรรม ขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ  สงฆชักเธอเขาหา 
อาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพื่อ  อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง  
ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแก  ฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม  
อัพภานโดยธรรม  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษนุั้นหมดจดแลวจากอาบัตเิหลานั้น ฯ     
        [๕๘๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง มีช่ือ  ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง  
ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง  เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้น 
กะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่อ  อาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัวใน  ระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปดบังไว ... ไมมีประมาณ ปดบังไว ... ไมมี   
ประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดมิ เพื่อ  อาบัติในระหวาง 
กะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวาง ดวย  กรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ  
ไมควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปน  ธรรม เธอสําคัญวาเรากําลังอยูปริวาส ... ใหสโมธาน 
ปริวาสโดยธรรม ใหมานัต  โดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลว 
จากอาบัติเหลานั้น ฯ     
        [๕๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนีต้องอาบัติสังฆาทิเสส หลายตัว  
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง มีช่ือตาง  กันบาง เปนสภาคกันบาง  
ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง  เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ  
สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่อ  อาบัติเหลานัน้แกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัว ใน  ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัต ิ
เดิม เพื่ออาบัตใินระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ  ในระหวาง ดวยกรรม 
อันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ใหสโมธาน  ปริวาสโดยไมเปนธรรม เธอสําคัญวา  
เรากําลังอยูปริวาส ... ใหสโมธาน  ปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุ 
ท้ังหลาย ภกิษุ  นั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลานั้น ฯ     
        [๕๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง มีช่ือ ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง   
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ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอขอสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ  
สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่อ  อาบัติเหลานัน้แกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวใน  ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติ  เดิม 
เพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน  ระหวาง ดวยกรรมอัน 
ไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาส  โดยไมเปนธรรม เธอสําคัญวา เรากําลัง 
อยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย  ตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว  
เธอตั้งอยูในภมิูนั้น  ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติในระหวางบรรดา 
อาบัติ  ตัวหลังได เธอคิดอยางนี้วา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมี 
ประมาณบาง มีช่ืออยางเดยีวกันบาง มีช่ือตางกันบาง เปนสภาคกันบาง  ไมเปนสภาคกนับาง  
กําหนดไดบาง เจือกันบาง เรานั้นไดขอสโมธานปริวาส  เพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆไดให 
สโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นแกเรานัน้  เรานั้นกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
ในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติ 
ในระหวาง  กะสงฆ สงฆไดชักเรานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพือ่อาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันไม 
เปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ไดใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม  เรานั้นสําคัญวา เรา 
กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง  มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง  
ปดบังไว เรานัน้ต้ังอยูในภูมินั้น ระลึกอาบัติ  ในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติใน 
ระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได  ไฉนหนอ เราพึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัตใินระหวาง 
บรรดาอาบัติตัว  กอน และเพื่ออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไม   
กําเริบ ควรแกฐานะ พึงขอสโมธานปริวาสโดยธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม  พึงขออัพภานโดย 
ธรรมกะสงฆ ดังนี้ เธอจึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติ  ในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน 
และเพื่ออาบัตใินระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวย  กรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ  
ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม  ขอ  มานัตโดยธรรม ขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหา 
อาบัติเดิม เพื่อ  อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพื่ออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง   
ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานตัโดยธรรม  
อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุนัน้หมดจดแลว  จากอาบัติเหลานั้น ฯ     
        [๕๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว  
มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดียวกันบาง มีช่ือตางกันบาง เปนสภาคกนับาง   
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ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง  เธอขอสโมธานปริวาสเพื่ออาบัติเหลานั้นกะสงฆ 
สงฆใหสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
หลายตัวใน  ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง  จึงขอ 
การชักเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหา อาบัติเดิม เพื่ออาบัติใน 
ระหวาง ดวยกรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแก  ฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม  
เธอสําคัญวา เรากําลังอยูปริวาส  ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมี 
ประมาณบาง  ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอตั้งอยูในภูมินั้น ระลึกอาบัติในระหวาง บรรดา 
อาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได เธอคิด  อยางนี้วา เราแลตองอาบัติ 
สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีช่ืออยางเดยีวกันบาง มีช่ือตางกันบาง  
เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง  กาํหนดไดบาง เจือกันบาง เรานั้นไดขอสโมธานปริวาส  
เพื่ออาบัติเหลานั้น  กะสงฆ สงฆไดใหสโมธานปริวาส เพื่ออาบัติเหลานั้นแกเรานั้น เราน้ันกําลัง   
อยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมี  ประมาณบาง ปดบังไว 
บาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิมเพื่อ  อาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆไดชักเรานัน้ 
เขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติในระหวาง  ดวยกรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ไดให 
สโมธานปริวาสโดย  ไมเปนธรรม เรานั้นสําคัญวา เรากําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว   
ในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง  เรานั้นต้ังอยูในภมิูนั้น 
ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติ  ในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได ไฉนหนอ 
เราพึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม  เพื่ออาบัตใินระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพื่ออาบัติในระหวาง 
บรรดาอาบัติ  ตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ พึงขอสโมธานปริวาส โดย 
ธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม พึงขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ ดังนี้ เธอจงึ  ขอการชักเขาหาอาบัต ิ
เดิม เพื่ออาบัตใินระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพื่อ  อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวย 
กรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแก ฐานะ ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม  ขอมานัตโดยธรรม  
ขออัพภานโดยธรรม  กะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดมิ เพื่ออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน   
และเพื่ออาบัตใินระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ให 
สโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษนุั้นหมดจดแลว
จากอาบัติเหลานั้น ฯ     
                                        สมุจจยขันธกะ จบ      
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                                        หัวขอประจําขันธกะ     
        [๕๘๔] อาบัติไมไดปดบังไว ปดบังไววนัหนึ่ง ปดบังไว ๒ วัน ๓ วัน  ๔ วัน ๕ วัน  
ปกษหนึ่ง สิบวันเปนตน หลายเดือน มหาสุทธันตปริวาส เพื่อ  อาบัติท้ังหลาย ภกิษุสึก อาบัติ 
มีประมาณ ภิกษุ ๒ รูป มีความสําคัญในอาบัตินั้น  ๒ รูป มีความสงสัย มีความเหน็วาเจือกัน  
มีความเหน็วาเจือและไมเจือกัน  มีความเหน็ในกองอาบัติไมลวนเทยีว และมีความเหน็วาลวนเชนนัน้ 
เหมือนกนั  รูปหนึ่งปดบัง รูปหนึ่งไมปดบงั หลีกไป วกิลจริต กําลังแสดงปาติโมกข  ความ 
หมดจด และไมหมดจด ในการชักเขาหาอาบัติเดิม ๑๘ อยาง นี้เปนนพินธ  ของพวกอาจารยผูอยูใน 
มหาวหิาร ผูจําแนกบท ผูยังชาวเกาะตามพปณณใิหเล่ือมใส  แตงไว เพือ่ความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ฯ     
                                หัวขอประจําขันธกะ จบ      



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 267 
                                        สมถขันธกะ     
                                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย     
        [๕๘๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พระฉัพพัคคีย  กระทํากรรม คือ ตัชชนีย 
กรรมบาง นิยสกรรมบาง ปพพาชนียกรรมบาง ปฏิสารณียกรรมบาง อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษ ุ
ท้ังหลายผูอยูลับหลัง บรรดาภิกษุท่ีเปน  ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระ 
ฉัพพัคคียจึงไดกระทํากรรม  คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง ปพพาชนียกรรมบาง ปฏิสารณีย 
กรรมบาง  อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุท้ังหลายผูอยูลับหลังเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด พระผูม 
 ีพระภาค     
                                        ทรงสอบถาม     
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  ขาววา ภกิษ ุ
ฉัพพัคคียกระทํากรรม คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง  ปพพาชนียกรรมบาง ปฏิสารณีย 
กรรมบาง อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุท้ังหลาย  ผูอยูลับหลัง จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา     
                                        ทรงติเตียน     
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้น  
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา  ไฉนโมฆบุรุษเหลานัน้จึงได 
กระทํากรรม คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง  ปพพาชนียกรรมบาง ปฏิสารณียกรรมบาง  
อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษท้ัุงหลายผู  อยูลับหลังเลา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของโมฆบุรุษ 
เหลานั้น นัน่ไมเปนไป  เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนผูยังไมเล่ือมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ัง 
กะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กรรม คือ ตัชชนียกรรมก็ดี นยิสกรรมก็ดี ปพพาชนียกรรม 
ก็ดี ปฏิสารณียกรรมก็ดี อุกเขปนียกรรมกด็ี อันภิกษุไมพึงทํา แกภกิษุท้ังหลายผูอยูลับหลัง ภิกษุ 
ใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ     
                                        ธรรมวาทีและอธรรมวาทีบุคคล     
        [๕๘๖] อธรรมวาทีบุคคล ๑ ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ๑ สงฆอธรรมวาที ๑  ธรรมวาทีบุคคล ๑ 
ภิกษุธรรมวาทีมากรูป ๑ สงฆธรรมวาที ๑ ฯ      
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                                ธรรมฝายดํา ๙ อยาง     
        [๕๘๗] ๑. อธรรมวาทีบุคคล ยังธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม ใหพนิิจ ใหเพง ใหใคร 
ครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน  ทานจงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้  
ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดยไม  เปนธรรม เปนสัมมุขาวนิัยเทียม     
        ๒. อธรรมวาทีบุคคล ยงัภิกษุธรรมวาทีมากรูปใหยนิยอม ใหพินจิ ใหเพง ใหใครครวญ  
ใหเห็น ใหเหน็ตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน พวกทาน  จงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้  
ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดยไมเปนธรรม  เปนสัมมุขาวินยัเทียม     
        ๓. อธรรมวาทีบุคคล ยงัสงฆธรรมวาทีใหยนิยอม ใหพินิจ ใหเพง ใหใครครวญ ใหเห็น  
ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจง  ถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้น 
ระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดยไมเปนธรรม  เปนสัมมุขาวินยัเทียม     
        ๔. ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ยังธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง ใหใครครวญ  
ใหเห็น ใหเหน็ตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ  อยางนี้ จงชอบอยางนี ้ถา 
อธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดยไมเปนธรรม  เปนสัมมุขาวินยัเทียม     
        ๕. ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ยังภิกษุธรรมวาทีมากรูปใหยนิยอม ใหพินิจ  ใหเพง ให 
ใครครวญ ใหเห็น ใหเหน็ตามวา นี้ธรรม นีว้ินัย นี้สัตถุศาสน  พวกทานจงถืออยางนี้ จงชอบ 
อยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดย  ไมเปนธรรม เปนสัมมุขาวินัยเทียม     
        ๖. ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ยังสงฆธรรมวาทีใหยินยอม ใหพินจิ ใหเพง ใหใครครวญ  
ใหเห็น ใหเหน็ตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ  อยางนี้ จงชอบอยางนี ้ถา 
อธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดยไมเปนธรรม  เปนสัมมุขาวินยัเทียม     
        ๗. สงฆอธรรมวาที ยังธรรมวาทีบุคคลใหยนิยอม ใหพินจิ ใหเพง  ใหใครครวญ ใหเห็น  
ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ  อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้น 
ระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดยไมเปนธรรม  เปนสัมมุขาวินยัเทียม     
        ๘. สงฆอธรรมวาที ยังภกิษุธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม ใหพินจิ ใหเพง  ใหใครครวญ  
ใหเห็น ใหเหน็ตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน พวกทาน  จงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้  
ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดยไมเปนธรรม  เปนสัมมุขาวินยัเทียม      
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        ๙. สงฆอธรรมวาที ยังสงฆธรรมวาทีใหยินยอม ใหพนิิจ ใหเพง ให  ใครครวญ ใหเห็น  
ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ  อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้น 
ระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดยไมเปนธรรม  เปนสัมมุขาวินยัเทียม ฯ     
                                ธรรมฝายดํา ๙ อยาง จบ     
                                        __________________     
                                ธรรมฝายขาว ๙ อยาง     
        [๕๘๘] ๑. ธรรมวาทีบุคคล ยังธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม ใหพินจิ ใหเพง ใหใครครวญ  
ใหเห็น ใหเหน็ตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน  ทานจงถืออยางนี ้จงชอบอยางนี้ ถา 
อธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดยธรรม  เปนสัมมุขาวินัย     
        ๒. ธรรมวาทีบุคคล ยังภิกษุอธรรมวาทีมากรูปใหยนิยอม ใหพินจิ ใหเพง ใหใครครวญ  
ใหเห็น ใหเหน็ตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน  พวกทานจงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้  
ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับ  โดยธรรม เปนสัมมุขาวินัย     
        ๓. ธรรมวาทีบุคคล ยังสงฆอธรรมวาทีใหยนิยอม ใหพินิจ ใหเพง  ใหใครครวญ ใหเห็น  
ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ  อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้น 
ระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดยธรรม เปน  สัมมุขาวินัย     
        ๔. ภิกษธุรรมวาทีมากรูป ยังอธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง  ใหใครครวญ  
ใหเห็น ใหเหน็ตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ  อยางนี้ จงชอบอยางนี ้ถาอธิกรณ 
นั้นระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดยธรรม เปน  สัมมุขาวินัย     
        ๕. ภิกษุธรรมวาทีมากรูป ยังภกิษุอธรรมวาทีมากรูปใหยนิยอม ใหพินิจ  ใหเพง ใหใคร 
ครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน  พวกทานจงถืออยางนี้ จงชอบ 
อยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับ  โดยธรรม เปนสัมมุขาวนิัย     
        ๖. ภิกษุธรรมวาทีมากรูป ยังสงฆอธรรมวาทีใหยินยอม ใหพินจิ ใหเพง  ใหใครครวญ  
ใหเห็น ใหเหน็ตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ  อยางนี้ จงชอบอยางนี ้ถาอธิกรณ 
นั้นระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดยธรรม เปน  สัมมุขาวินัย     
        ๗. สงฆธรรมวาที ยังอธรรมวาทีบุคคลใหยนิยอม ใหพินิจ ใหเพง ใหใครครวญ  
ใหเห็น ใหเหน็ตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ  อยางนี้ จงชอบอยางนี ้ถาอธิกรณ 
นั้นระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดยธรรม เปน  สัมมุขาวินัย      
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        ๘. สงฆธรรมวาที ยังภกิษุอธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม ใหพินจิ ใหเพง  ใหใครครวญ  
ใหเห็น ใหเหน็ตามวา นี้ธรรม นี้วินยั นี้สัตถุศาสน พวกทาน  จงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้  
ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดยธรรม  เปนสัมมุขาวินัย     
        ๙. สงฆธรรมวาที ยังสงฆอธรรมวาทีใหยินยอม ใหพนิิจ ใหเพง  ใหใครครวญ ใหเห็น 
ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถืออยางนี้  จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้น 
ระงับอยางนี้ ช่ือวาระงับโดยธรรม เปนสัมมุขาวินัย ฯ     
                                        ธรรมฝายขาว ๙ อยาง จบ     
                                        __________________     
                                เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร     
        [๕๘๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อันเปน 
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล  ทานพระทัพพมัลลบุตร 
มีอายุ ๗ ปนับแตเกิด ไดทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต คุณสมบัติ  อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงสาวกจะพึง 
บรรลุ ทานไดบรรลุแลวโดยลําดับท้ังหมด อนึ่ง  ทานไมมีกรณียกิจอะไรท่ียิ่งข้ึนไป หรือกรณยีกิจ 
ท่ีทําเสร็จแลว ก็ไมตองกลับ  ส่ังสมอีก ฯ     
        [๕๙๐] คร้ังนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตรหลีกเรนอยูในท่ีสงัด ไดเกดิความ  ปริวิตกแหงใจ 
อยางนี้วา เราแลมีอายุ ๗ ปนบัแตเกิด ไดทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต  คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งซ่ึง 
สาวก จะพึงบรรลุ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับทุกอยาง  อนึ่งเลา เราไมมีกรณียกิจอะไรท่ียิ่งข้ึนไป  
หรือกรณยีกิจท่ีเราทําเสร็จแลว ก็ไม  ตองกลับมาส่ังสมอีก เราควรทําความชวยเหลือแกสงฆอยางไร 
หนอ ลําดับนัน้ ทานพระทัพพมัลลบุตรไดคิดวา มิฉะนัน้ เราควรแตงตั้งเสนาสนะ และแจก-   
อาหารแกสงฆ ฯ     
        [๕๙๑] คร้ันทานพระทัพพมัลลบุตรออกจากท่ีเรนในเวลาเย็น แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระ 
ภาคถึงพุทธสํานัก ถวายบังคมนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวได  กราบทูลวา พระพุทธเจาขา  
ขาพระพุทธเจา หลีกเรนอยูในท่ีสงัด ณ ตําบลนี้  ไดเกดิความวิตกแหงใจอยางนีว้า ขาพระพุทธเจา 
แล มีอายุ ๗ ปนับแตเกดิ ได  ทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต คุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงซ่ึงสาวกจะ 
บรรลุ ขาพระพุทธเจา  ก็ไดบรรลุแลวโดยลําดับทุกอยาง อนึ่งเลา ขาพระพุทธเจาไมมีกรณียกิจอะไร 
ท่ียิ่ง  ข้ึนไป หรือกรณียกิจท่ีขาพระพุทธเจาทําเสร็จแลว ก็ไมตองกลับส่ังสมอีก ขาพระพุทธเจาควร  
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ทําความชวยเหลือสงฆอยางไรหนอ พระพทุธเจาขา ขาพระพุทธเจานัน้คิดตกลงใจวา ถากระไร  
ขาพระพุทธเจาควรแตงต้ังเสนาสนะ และแจกอาหาร  แกสงฆ ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะแตงต้ัง 
เสนาสนะ และแจกอาหารแกสงฆ  พระพุทธเจาขา     
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ ทัพพะ ถาเชนนัน้ เธอจงแตงต้ังเสนาสนะ และ 
แจกอาหารแกสงฆเถิด ทานพระทัพพมัลลบุตรทูลรับสนอง  พระพุทธานุญาตแลว ฯ     
                                        สมมติภิกษแุตงต้ังเสนาสนะเปนตน     
        [๕๙๒] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาใน เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงสมมติ 
ทัพพมัลลบุตรใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะ  และแจกอาหาร     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล สงฆพึงสมมติอยางนี้ เบ้ืองตนพึงขอใหทัพพะรับ คร้ันแลว 
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา  วาดังนี้:-     
                                        กรรมวาจาสมมติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ัง ของสงฆ  ถึงท่ีแลว สงฆพึง 
สมมติทานพระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงต้ัง  เสนาสนะและแจกอาหาร นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติทานพระทัพพมัลลบุตรใหเปนผูแตงตั้ง 
เสนาสนะและแจกอาหาร การสมมติทาน  พระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะและ 
แจกอาหาร ชอบแก  ทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ทานพระทัพพมัลลบุตร อันสงฆสมมติใหเปนผูแตงตั้ง เสนาสนะและแจกอาหารแลว  
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง  ความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ     
        [๕๙๓] กแ็ล ทานพระทัพพมัลลบุตรอันสงฆสมมติแลว ยอมแตงต้ังเสนาสนะสําหรับ 
หมูภิกษุผูเสมอกันรวมไวเปนพวกๆ คือ ภกิษุเหลาใดทรงพระสูตร  ทานก็แตงต้ังเสนาสนะรวม 
ภิกษเุหลานั้น ไวแหงเดยีวกนัดวยประสงควา พวกเธอ  จักซักซอมพระสูตรกัน ภกิษเุหลาใดทรง 
พระวนิัย ทานก็แตงต้ังเสนาสนะรวมภิกษุ  เหลานั้นไวแหงเดยีวกัน ดวยประสงควา พวกเธอจกั 
วินิจฉัยพระวนิัยกนั  ภกิษุเหลาใดเปนพระธรรมกถึก ทานก็แตงต้ังเสนาสนะรวมภกิษุเหลานั้นไว 
แหงเดยีวกัน ดวยประสงควา พวกเธอจกัสนทนาธรรมกัน ภิกษุเหลาใดไดฌาน  ทานก็แตงต้ัง  
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เสนาสนะรวมภิกษเุหลานั้นไวแหงเดยีวกัน ดวยประสงควา พวกเธอจกัไมรบกวนกัน ภิกษเุหลาใด 
ชอบกลาวดิรัจฉานกถา มีการบํารุงรางกายอยูมาก  ทานกแ็ตงต้ังเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหง 
เดียวกัน ดวยประสงควา ทานเหลานี้  จกัอยูดวยความยินดีแมนี้ ภิกษุเหลาใดมาในเวลาคํ่าคืน  
ทานก็เขาจตุตถฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ แลวแตงต้ังเสนาสนะสําหรับภิกษแุมเหลานั้น ดวย 
แสงสวาง  นั้นแล ภิกษุท้ังหลาย ยอมแกลงมาแมเวลาคํ่า ดวยประสงควา พวกเราจักไดดู  อิทธิ 
ปาฏิหาริยของทานพระทัพพมัลลบุตร ดังนี้ก็มี     
        ภิกษเุหลานั้นเขาไปหาทานพระทัพพมัลลบุตร แลวพูดอยางนีว้า พระคุณเจาทัพพะ ขอ 
ทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกผม     
        ทานพระทัพพมัลลบุตรถามภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา ทานปรารถนาท่ีไหน ผมจะแตงต้ังท่ีนั้น 
ภิกษเุหลานั้นแกลงกลาวอางท่ีไกลๆ วา พระคุณเจาทัพพะ  ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกผม 
ท่ีภูเขาคิชฌกฏู ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะ  ใหพวกผมท่ีเหวสําหรับท้ิงโจร ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะ 
ใหพวกผมที่กาฬศิลา  ขางภูเขาอิสิคิลิ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกผมท่ีถํ้าสัตตบรรณคูหาขาง   
ภูเขาเวภาระ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกผมที่เง้ือมเขาสัปปโสณฑิกะใกล  สีตวัน ขอทานจง 
แตงต้ังเสนาสนะใหพวกผมที่ซอกเขาโคมฏะ ขอทานจงแตงต้ัง  เสนาสนะใหพวกผมท่ีซอกเขา 
ติณฑุกะ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกผมท่ี  ซอกเขากโปตะ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะให 
พวกผมที่ตโปทาราม ขอทานจง  แตงต้ังเสนาสนะใหพวกผม ท่ีชีวกัมพวัน ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะ 
ใหพวกผม ท่ี  มัททกุจฉิมฤคทายวัน     
        ทานพระทัพพมัลลบุตร จึงเขาจตุตถฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ มีองคุลีสองสวางเดนินํา 
หนาภกิษุเหลานั้นไป แมภิกษุเหลานั้นก็เดนิตามหลังทาน  พระทัพพมลัลบุตรไป ดวยแสงสวางนัน้แล  
ทานพระทัพพมัลลบุตรแตงต้ัง  เสนาสนะสําหรับภิกษเุหลานั้น โดยช้ีแจงอยางนี้วา นี่เตียง นี่ตั่ง นี ่
ฟูก นี่หมอน  นี่ท่ีถายอุจจาระ นี่ท่ีถายปสสาวะ นีน่้ําฉัน นี่น้ําใช นีไ่มเทา นี่ระเบียบกติกาสงฆ  
ควรเขาเวลานี้ ควรออกเวลานี้ คร้ันแตงต้ังเสนาสนะเพ่ือภิกษเุหลานั้น  เสร็จแลว กลับมาสูพระ 
เวฬวุันวหิารตามเดิม ฯ     
                                เร่ืองพระเมตติยะและพระภุมมชกะ     
        [๕๙๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระเมตติยะและพระภุมมชกะ เปนพระบวชใหมและมีบุญนอย  
เสนาสนะของสงฆชนิดเลว และอาหารอยางเลว ยอม  ตกถึงแกเธอท้ังสอง คร้ังนั้น ชาวบานใน  
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พระนครราชคฤหชอบถวายเนยใสบางน้ํามันบาง แกงที่มีรสดีๆ บาง ซ่ึงจัดปรุงเฉพาะพระเถระ  
สวนพระเมตตยิะและ  พระภมุมชกะ เขาถวายอาหารอยางธรรมดาตามแตจะหาได มีชนิดปลายขาว 
มี  น้ําสมเปนกบั เวลาหลังอาหารเธอท้ังสองกลับจากบิณฑบาตแลว เท่ียวถามพวก  พระเถระวา ใน 
โรงฉันของพวกทานมีอาหารอะไรบาง ขอรับ ในโรงฉันของพวก  ทานไมมีอะไรบาง ขอรับ พระเถระ 
บางพวกบอกอยางนี้วา พวกเรามีเนยใส  น้าํมัน แกงที่มีรสอรอยๆ สวนพระเมตติยะและพระ 
ภุมมชกะพูดอยางนีว้า พวก  ผมไมมีอะไรเลย ขอรับ มีแตอาหารอยางธรรมดาตามท่ีจะหาได เปน 
ชนิด  ปลายขาวมีน้ําสมเปนกับ ฯ     
        [๕๙๕] สมัยตอมา คหบดีผูชอบถวายอาหารท่ีดี ถวายภัตตาหารวันละ ๔ ท่ีแกสงฆเปน 
นิตยภัต เขาพรอมดวยบุตรภรรยา อังคาสอยูใกลๆ ในโรงฉัน  คนอ่ืนๆ ยอมถามดวยขาวสุก กับ 
ขาว น้ํามัน แกงท่ีมีรสอรอยๆ     
        [๕๙๖] คราวน้ัน ภัตตุเทสกไดแสดงภัตตาหารของคหบดี ผูชอบถวาย  อาหารที่ดี แก 
พระเมตตยิะและพระภุมมชกะ เพื่อฉันในวันรุงข้ึน ขณะนั้น ทาน  คหบดีไปสูอารามดวยกรณยีะบาง 
อยาง เขาไปหาทานพระทัพพมัลลบุตร นมัสการ  แลวนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ทานพระทัพพ 
มัลลบุตรแสดงธรรมีกถาใหทาน  คหบดีผูนั่งแลว ใหเหน็แจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง คร้ันแลว 
คหบดีเรียน  ถามวา พระคุณเจาแสดงภตัตาหารเพื่อฉันในวันพรุงนี้ท่ีเรือนของกระผมแกใครขอรับ  
ทานพระทัพพมัลลบุตรตอบวา อาตมาแสดงใหแกพระเมตติยะกับพระ  ภุมมชกะแลว ขณะน้ัน  
คหบดีมีความเสียใจวา ไฉนภิกษุลามกจักฉันภัตตาหาร  ในเรือนเราเลา แลวไปเรือนส่ังหญิงคนรับใช 
ไววา แมสาวใช เจาจงจดัอาสนะ  ไวท่ีซุมประตู แลวอังคาสภิกษุผูจะมาฉันภัตตาหารในวันพรุงนีด้วย 
ปลายขาว มี  น้ําผักดองเปนกับ หญิงคนใชรับคําของคหบดีแลว คร้ังนั้นพระเมตติยะและพระ   
ภุมมชกะกลาวแกกันวา คุณ เม่ือวานนี้ทานภัตตุทเทสกแสดงภัตตาหารของคหบดี  ใหพวกเรา พรุงนี้ 
คหบดีพรอมดวยบุตรภรรยาจักอังคาสพวกเราอยูใกลๆ คน  อ่ืนๆ จักถามดวย ขาวสุก กับขาว น้ํามัน  
แกงที่มีรสอรอยๆ เพราะความ  ดีใจนัน้แล ตกกลางคืนภกิษุ ๒ รูปนั้นนอนหลับไมเต็มต่ืน คร้ัน 
เวลาเชา พระ  เมตติยะและพระภุมมชกะครองอันตรวาสกแลว ถือบาตร จีวรเดินเขาไปยังนิเวศน   
ของทานคหบดี หญิงคนรับใชนั้นไดแลเหน็พระเมตติยะและพระภุมมชกะกําลัง  เดนิมาแตไกล  
คร้ันแลวจึงปูอาสนะถวายท่ีซุมประตู แลวกลาววา นิมนตนั่ง  เจาคะ จงึพระเมตติยะและพระภุมมชกะ  
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นึกวา ภัตตาหารคงจะยังไมเสร็จเปนแน  เขาจึงใหเรานั่งพักท่ีซุมประตูกอน ขณะน้ัน หญิงคนรับ 
ใช ไดนําอาหารปลายขาว  ซ่ึงมีน้ําผักดองเปนกับเขาไปถวาย พลางกลาววา นิมนตฉันเถิดเจาคะ     
        ภิ. นองหญิง พวกฉันเปนพระรับนิตยภัต จะ     
        ญ. ดิฉันทราบวาพระคุณเจาเปนพระรับนิตยภัต เจาคะ แตเม่ือวานนี้เอง  ทานคหบดีไดส่ัง 
ดิฉันไววา แมสาวใช เจาจงจัดอาสนะไวท่ีซุมประตู แลวอังคาส  ภิกษุผูจะมาฉันภัตตาหารในวัน 
พรุงนี้ดวยปลายขาวมีน้ําผักดองเปนกับ นิมนตฉัน  เถิด เจาคะ     
        พระเมตติยะและพระภมุมชกะพดูกันวา คุณ เม่ือวานนี้เอง ทานคหบดี  ไปสูอารามท่ีสํานัก 
พระทัพพมัลลบุตร พวกเราคงถูกพระทัพพมัลลบุตรยุยงใน  สํานักคหบดีเปนแน เพราะความเสียใจ 
นั้นแล ภกิษุท้ังสองรูปนั้นฉันไมอ่ิม คร้ัน  เวลาหลังอาหารกลับจากบิณฑบาตไปสูอาราม เก็บบาตร 
จีวรแลว นั่งรัดเขาดวย  ผาสังฆาฏิอยูภายนอกซุมประตูอาราม นิ่งอ้ัน เกอเขิน คอตก กมหนา  
ซบเซา  ไมพูดจา ฯ     
                                ภิกษณุีเมตติยาไปเยี่ยม     
        คราวนั้น ภิกษณุีเมตติยาเขาไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะ แลว  ไดกลาววา ดิฉัน 
ไหว เจาคะ เม่ือนางกลาวอยางนั้นแลว ภิกษุท้ังสองรูปก็มิได  ทักทายปราศรัย แมคร้ังท่ีสอง ... แม 
คร้ังท่ีสาม นางก็ไดกลาววาดิฉันไหว เจาคะ  แมคร้ังท่ีสาม ภิกษุท้ังสองรูป ก็มิไดทักทายปราศรัย     
        ภิกษณุีเมตติยาถามวา ดฉัินผิดตอพระคุณเจาอยางไร ทําไมพระคุณเจา  จึงไมทักทายปราศรัย 
กับดิฉัน     
        ภิกษุท้ังสองตอบวา ก็จริงอยางนั้นแหละ นองหญิง พวกเราถูกพระ  ทัพพมัลลบุตรเบียด 
เบียนอยู เธอยงัเพิกเฉยได     
        เม. ดิฉันจะชวยเหลืออยางไร เจาคะ     
        ภิ. นองหญิง ถาเธอเต็มใจชวย วันนี้พระผูมีพระภาคตองใหพระทัพพมัลลบุตรสึก     
        เม. ดิฉันจะทําอยางไร ดิฉันสามารถจะชวยเหลือไดดวยวิธีไหน     
        ภิ. มาเถิดนองหญิง เธอจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค กราบทูลอยางนี้วา กรรมน้ีไม 
แนบเนยีน ไมสมควร ทิศท่ีไมมีภัย ไมมีจัญไร ไมมีอันตราย บัดนี้  กลับมามีภัย มีจัญไร มี 
อันตราย ณ สถานท่ีไมมีลม บัดนี้กลับมามีลมแรงข้ึน  หมอมฉันถูกพระคุณเจาทัพพมัลลบุตรประทุษ 
ราย คลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา      
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        นางรับคําของภิกษุท้ังสอง แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลว ไดยนือยู ณ 
ท่ีควรสวนขางหน่ึง กราบทูลวา พระพุทธเจาขา กรรมนี้ไม  แนบเนยีน ไมสมควร ทิศท่ีไมมีภัย  
ไมมีจัญไร ไมมีอันตราย บัดนี้กลับมามีภยั  มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานท่ีไมมีลม บัดนี้ กลับมา 
มีลมแรงข้ึน หมอมฉัน  ถูกพระคุณเจาทัพพมัลลบุตรประทุษราย คลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา ฯ     
                                ประชุมสงฆทรงสอบถาม     
        [๕๙๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะ เหตุเปนเคามูลน้ัน  
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกรทัพพะ เธอยังระลึกได 
หรือวา เปนผูทํากรรมตามท่ีภิกษณุีนีก้ลาวหา  ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระองคยอมทรง 
ทราบวา ขาพระพุทธเจาเปน อยางไร พระพุทธเจาขา     
        แมคร้ังท่ีสอง พระผูมีพระภาค ...     
        แมคร้ังท่ีสาม พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกร  ทัพพะ เธอยังระลึก 
ไดหรือวา เปนผูทํากรรมตามท่ีภิกษณุีนีก้ลาวหา ทานพระ  ทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระองคยอม 
ทรงทราบวา ขาพระพุทธเจาเปนอยางไร  พระพุทธเจาขา     
        ภ. ดูกรทัพพะ บัณฑิตยอมไมกลาวแกคํากลาวหาเชนนี้ ถาเธอทํากจ็ง  บอกวาทํา ถาไมได 
ทํา ก็จงบอกวาไมไดทํา     
        ท. พระพุทธเจาขา ตั้งแตขาพระพุทธเจาเกิดมาแลว แมโดยความฝนก็  ยังไมรูจักเสพ 
เมถุนธรรม จะกลาวไยถึงเม่ือต่ืนอยูเลา     
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุ  นั้นแล พวกเธอจง 
ใหภกิษณุีเมตติยาสึกเสีย และจงสอบสวนภิกษเุหลานี้ คร้ัน  แลวทรงลุกจากท่ีประทับเสด็จเขาพระ 
วิหาร ลําดับนัน้ ภิกษุท้ังหลายใหภิกษุณี  เมตติยาสึกแลว จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะไดแถลง 
เร่ืองนี้กะภิกษท้ัุงหลาย  วา ทานท้ังหลาย ขอพวกทานอยาใหภิกษุณเีมตติยาสึกเสียเลย นางไมผิด 
อะไร  พวกผมแคนเคือง ไมพอใจ มีความประสงคจะใหทานพระทัพพมัลลบุตรเคล่ือนจากพรหมจรรย  
จึงไดใหนางใสไคล     
        ภิกษุท้ังหลายถามวา ก็พวกคุณโจททานพระทัพพมัลลบุตร ดวยศีลวิบัติ อันหามูลมิไดหรือ     
        ภิกษุท้ังสองน้ันรับวา อยางนั้น ขอรับ      
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        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระเมตติยะและ 
พระภุมมชกะ จึงไดโจททานพระทัพพมัลลบุตรดวยศีลวบัิติอันหา  มูลมิไดเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้น 
แดพระผูมีพระภาค     
                                        ทรงสอบถาม     
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา  ภิกษุเมตติยะและ 
ภิกษภุุมมชกะโจททัพพมัลลบุตร ดวยศีลวบัิติอันไมมีมูล จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา     
                                        ทรงติเตียน     
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ัง  กะภกิษท้ัุงหลายวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหสติวินัยแก  ทัพพมัลลบุตรผูถึงความไพบูลยแหง 
สติแลว     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล สงฆพึงใหอยางนี้ ทัพพมัลลบุตรนั้น พึงเขา  ไปหาสงฆ หมผา 
อุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคอง  อัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:-     
                                        คําขอสติวินัย     
        ทานเจาขา ภิกษเุมตติยะและภิกษภุุมมชกะน้ี โจทขาพเจาดวยศีลวบัิติ  อันไมมีมูล ขาพเจา 
นั้นถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอสติวินยักะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง ...     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ภกิษุเมตติยะและภกิษุภุมมชกะน้ี โจท ขาพเจาดวยศีลวิบัต ิ
อันไมมีมูล ขาพเจานัน้ถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอสติ  วินยักะสงฆ แมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๕๙๘] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติ  จตุตถกรรมวาจา วา 
ดังนี้:-     
                                กรรมวาจาใหสติวินัย     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษเุมตติยะและภกิษุ  ภุมมชกะน้ี โจททานพระ 
ทัพพมัลลบุตรดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล ทาน  พระทัพพมัลลบุตรเปนผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว  
ขอสติวินัยกะสงฆ  ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหสติวินยั แกทานพระทัพพ 
มัลลบุตรผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว นีเ้ปนญัตติ      
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        ทานเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษุเมตติยะและภกิษุภุมมชกะ  นี้ โจททานพระ 
ทัพพมัลลบุตรดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล ทานพระทัพพมัลลบุตรเปนผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว  
ขอสติวินัยกะสงฆ สงฆให  สติวินัยแกทานพระทัพพมัลลบุตร ผูถึงความไพบูลยแหงสตแิลว  
การ  ใหสติวนิยัแกทานพระทัพพมัลลบุตร ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว  ชอบแกทานผูใด  
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผู  นั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขอสงฆจง  ฟงขาพเจา ภกิษุเมตติยะ 
และภกิษภุุมมชกะน้ี โจททานพระทัพพมัลลบุตรดวยศีลวบัิติอันไมมีมูล ทานพระทัพพมัลลบุตร 
เปนผูถึงความ  ไพบูลยแหงสติแลว ขอสติวนิัยกะสงฆ สงฆใหสติวนิัยแกทานพระ ทัพพมัลลบุตร 
ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว การใหสติวนิัยแกทาน  พระทัพมัลลบุตร ผูถึงความไพบูลยแหง 
สติแลว ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพดู     
        สติวินัย อันสงฆใหแลวแกทานพระทัพพมัลลบุตร ผูถึงความ  ไพบูลยแหงสติแลว  
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้  ไว ดวยอยางนี้ ฯ     
                                การใหสติวินยัท่ีเปนธรรมมี ๕ อยาง     
        [๕๙๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การใหสติวนิัยท่ีเปนธรรมมี ๕ อยางนี้ คือ ภิกษเุปนผูหมดจด  
ไมตองอาบัติ ๑ ผูอ่ืนโจทเธอ ๑ เธอขอ ๑ สงฆใหสติวินยั  แกเธอ ๑ สงฆพรอมเพรียงกันโดยธรรม 
ให ๑ ดกูรภกิษุท้ังหลาย การใหสติวินยั  ท่ีเปนธรรมมี ๕ อยางนีแ้ล ฯ     
                                        เร่ืองพระคัคคะ     
        [๖๐๐] โดยสมัยนัน้แล พระคัคคะวกิลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติ  ละเมิดกิจอันไมควร 
แกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวย  กาย ภิกษุท้ังหลายโจทพระคัคคะดวย 
อาบัติท่ีเธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน  ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จงระลึก 
อาบัติเห็นปานนี้ เธอ  กลาวอยางนีว้า ทานท้ังหลาย ผมวกิลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว ผมนั้น 
วิกลจริต  มีจิตแปรปรวนไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจา 
และพยายามทําดวยกาย ผมระลึกอาบัตินั้นไมได ผมหลง ไดทําส่ิงนี้แลว ภิกษุท้ังหลายผูอันเธอ 
กลาวอยูแมอยางนั้น กย็ังโจทเธออยูตามเดมิวา ทานตอง  อาบัติแลว จงระลึกอาบัติเหน็ปานนี้  
บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ  ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุท้ังหลาย จึงไดโจท  
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พระคัคคะ ดวยอาบัติท่ีเธอ  วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติ 
แลว จง  ระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวน เสียแลว  
ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควรแกสมณะ  เปนอันมาก ท้ังท่ีกลาว 
ดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ผมระลึกอาบัตินั้นไมได  ผมหลง ไดทําส่ิงนี้แลว ภกิษุท้ังหลาย  
ผูอันเธอกลาวอยูแมอยางนั้น ก็ยังโจท  เธออยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลวจงระลึกอาบัติเห็นปาน 
นี้ แลวกราบทูลเร่ือง  นั้นแดพระผูมีพระภาค     
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา  ภิกษุท้ังหลายโจท 
ภิกษุคัคคะ ... จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา     
        พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหอมูฬหวนิัยแก  ภกิษุคัคคะผูหายวิกลจริตแลว     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล สงฆพึงใหอยางนี้ คัคคะภกิษนุั้นพึงเขาไปหาสงฆ  หมผาอุตราสงค 
เฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลว  กลาวคําขอ วาดังนี้:-     
                                        คําขออมูฬหวินัย     
        ทานเจาขา ขาพเจาวกิลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว ขาพเจานั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน  
ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ท้ังที่กลาวดวย  วาจาและพยายามทําดวยกาย 
ภิกษุท้ังหลายโจทขาพเจา ดวยอาบัติพี่ขาพเจาวกิลจริต  มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดตองแลววา 
ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็น  ปานน้ีขาพเจากลาวกะภกิษุเหลานั้นอยางนี้วา ทานท้ังหลาย 
ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอัน 
ไมควรแก  สมณะเปนอันมากท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ผมระลึกอาบัตินั้น ไมได 
ผมหลงไดทําส่ิงนี้แลว ภกิษท้ัุงหลายผูอันขาพเจากลาวอยูแมอยางนั้นกย็ังโจท  ขาพเจาอยูตามเดิมวา  
ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ ทานเจาขา  ขาพเจานั้น หายวกิลจริตแลว ขออมูฬห 
วินัยกะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง ...     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ทานเจาขา ขาพเจาวิกลจริต มีจติแปรปรวนเสียแลว  ขาพเจานั้น 
วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปน  อันมาก ท้ังที่กลาวดวยวาจา  
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และพยายามทําดวยกาย ภิกษท้ัุงหลายโจทขาพเจาดวย อาบัติท่ีขาพเจาวกิลจริต มีจิตแปรปรวน 
ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติ  แลว จงระลึกอาบัติเห็นปานน้ี ขาพเจากลาวกะภกิษ ุ
เหลานั้นอยางนี้วา ทานท้ังหลาย  ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว ผมนั้นวกิลจริต มีจิตแปรปรวน  
ไดประพฤติ  ละเมิดกจิอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย 
ผมระลึกอาบัตินั้นไมได ผมหลงไดทําส่ิงนี้แลว ภิกษุท้ังหลายผูอันขาพเจากลาว  อยูแมอยางนัน้ กย็ัง 
โจทขาพเจาอยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลวจงระลึกอาบัติเห็น  ปานนี้ ทานเจาขา ขาพเจานั้นหาย 
วิกลจริตแลวขออมูฬหวินยักะสงฆ แมคร้ังท่ีสาม ฯ    
        [๖๐๑] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วา 
ดังนี้:-     
                                กรรมวาจาใหอมูฬหวนิัย     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา คัคคะภกิษุนีว้ิกลจริตมีจิตแปรปรวน เธอวกิลจริต  
มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควรแก  สมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจา 
และพยายามทําดวยกาย ภิกษ ุ ท้ังหลายโจทคัคคะภิกษุดวยอาบัติท่ีเธอวกิลจริต มีจิตแปรปรวน  
ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานน้ี  เธอกลาวอยางนีว้า  
ทานท้ังหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว  ผมนัน้วิกลจริต มีจติแปรปรวน ได 
ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแก  สมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย 
ผมระลึก  อาบัตินั้นไมได ผมหลง ไดทําส่ิงนี้แลว ภิกษุท้ังหลายผูอันเธอกลาวอยู  แมอยางนั้น 
ก็ยังโจทเธออยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึก  อาบัติเห็นปานนี้ เธอหายวิกลจริตแลว  
ขออมูฬหวินัยกะสงฆ ถาความ  พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหอมูฬหวนิัยแกคัคคะภกิษ ุ
ผูหาย  วกิลจริตแลว นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา คัคคะภกิษุนีว้ิกลจริตมีจิต  แปรปรวน เธอวกิลจริต  
มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกจิอันไม  ควรแกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจา 
และพยายามทําดวยกาย  ภิกษุท้ังหลายโจทคัคคะภิกษุดวยอาบัติท่ีเธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน   
ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปาน  นี้ เธอกลาวอยางนีว้า  
ทานท้ังหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว  ผมนัน้วิกลจริต มีจติแปรปรวน ไดประพฤต ิ
ละเมิดกจิอันไมควรแก  สมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ผม    
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ระลึกอาบัตินัน้ไมได ผมหลง ไดทําส่ิงนี้แลว ภิกษุท้ังหลายผูอันเธอกลาว  อยูแมอยางนั้น กย็ัง 
โจทเธออยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึก  อาบัติเห็นปานนี้ เธอหายวกิลจริตแลว  
ขออมูฬหวินัยกะสงฆ สงฆให  อมูฬหวนิัยแกคัคคะภิกษผูุหายวกิลจริตแลว การใหอมูฬหวินยั 
แกคัคคะ  ภิกษุผูหายวิกลจริตแลว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ  แกทานผูใด  
ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        อมูฬหวนิัย อันสงฆใหแลวแกคัคคะภิกษุ ผูหายวิกลจริตแลว  ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี ฯ     
                                ใหอมูฬหวินยัไมเปนธรรม ๓ หมวด     
        [๖๐๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การใหอมูฬหวินยั ไมเปนธรรม ๓ หมวด  เปนธรรม ๓ หมวด 
นี้ การใหอมูฬหวินยั ไมเปนธรรม ๓ หมวด เปนไฉน     
                                        หมวดท่ี ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ตองอาบัติ สงฆหรือภิกษ ุ๒-๓ รูป  หรือภิกษ ุ
รูปเดียว โจทเธอวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเหน็ปานนี้ เธอกาํลัง  ระลึก กลาวอยางนี ้
วา คุณ ผมตองอาบัติแลว แตระลึกอาบัติเหน็ปานนี้ไมได สงฆให  อมูฬหวินยัแกเธอ การให 
อมูฬหวินยัไมเปนธรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๖๐๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินัยนีต้องอาบัติ สงฆหรือ  ภิกษุ ๒-๓ รูป  
หรือภิกษุรูปเดยีวโจทเธอวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็น  ปานน้ี เธอระลึกไดจึงกลาวอยาง 
นี้วา คุณ ผมระลึกไดเหมือนความฝน สงฆให  อมูฬหวินยัแกเธอ การใหอมูฬหวนิัยไมเปนธรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๖๐๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษใุนธรรมวินัยตองอาบัติ สงฆหรือภิกษุ  ๒-๓ รูป  
หรือภิกษุรูปเดยีว โจทเธอวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานน้ี  เธอหายวิกลจริตแลว  
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แตยังทําเปนวกิลจริตวา ผมก็ทําอยางนี้ ทานท้ังหลายก็ทําอยางนี้  ส่ิงนีค้วรแกผม ส่ิงนี้ควรแมแก 
ทานท้ังหลาย สงฆใหอมูฬหวินัยแกเธอ การให  อมูฬหวนิัยไมเปนธรรม ฯ     
                        การใหอมูฬหวินัยไมเปนธรรม ๓ หมวด  เหลานี้     
                                ใหอมูฬหวินยัไมเปนธรรม ๓ หมวด จบ     
                                        __________________     
                                        ใหอมูฬหวินยัเปนธรรม ๓ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๖๐๕] การใหอมูฬหวนิัยเปนธรรม ๓ หมวด เปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  กภ็ิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ วกิลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแก  สมณะเปนอันมาก ท้ัง 
ท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย สงฆ หรือภิกษุ ๒-๓  รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา  
ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอ  ระลึกไมไดจึงกลาวอยางนีว้า คุณ ผมตองอาบัติ 
แลวแตระลึกอาบัติเห็นปานนี้ไมได  สงฆใหอมูฬหวินัยแกเธอ การใหอมูฬหวินยัเปนธรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๖๐๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ วิกลจริตมีจติแปรปรวน  ไดประพฤต ิ
ละเมิดกจิอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและ  พยายามทําดวยกาย สงฆหรือ 
ภิกษุ ๒-๓ รูปหรือภิกษุรูปเดยีวโจทเธอวา ทานตอง  อาบัติแลวจงระลึกอาบัติเห็นปานน้ี เธอ 
ระลึกไมไดจึงกลาวอยางนี้วา คุณ ผมระลึก  ไดคลายความฝน สงฆใหอมูฬหวินยัแกเธอ การให 
อมูฬหวินยัเปนธรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๖๐๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย  อนึ่ง ภกิษใุนธรรมวินยันี้ วิกลจริต มีจติแปร ปรวน ไดประพฤต ิ
ละเมิดกจิอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและ  พยายามทําดวยกาย สงฆหรือภิกษุ  
๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทาน  ตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอ 
วิกลจริต ทําอาการวิกลจริตวา ผมก็ทํา  อยางนี้ แมทานท้ังหลายก็ทําอยางนี้ ส่ิงนี้ควรแมแกผม  
ส่ิงนี้ควรแมแกทานท้ังหลาย  สงฆใหอมูฬหวินยัแกเธอ การใหอมูฬหวินัยเปนธรรม ฯ     
                                การใหอมูฬหวินยัเปนธรรม ๓ หมวด เหลานี้     
                                ใหอมูฬหวินยัเปนธรรม ๓ หมวด จบ      
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                                        ทํากรรมไมตามปฏิญาณ     
        [๖๐๘] สมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียทํากรรม คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง ปฏิ 
สารณียกรรมบาง อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุท้ังหลาย ไมตามปฏิญาณ  บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ...  
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจงึไดทํากรรมคือ ตัชชนียกรรมบาง นิยส 
กรรมบาง ปพพาชนียกรรมบาง  ปฏิสารณียกรรมบาง อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษท้ัุงหลาย ไมตาม 
ปฏิญาณเลา  แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พระฉัพพัคคีย 
ทํากรรม คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง ปพพาชนยีกรรมบาง  ปฏิสารณียกรรมบาง อุกเขปนีย 
กรรมบาง แกภิกษุท้ังหลาย ไมตามปฏิญาณ จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา     
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ัง กะภกิษุท้ังหลายวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรมคือ ตัชชนียกรรมก็ดี นยิสกรรมก็ดี  ปพพาชนยีกรรมก็ดี ปฏิสารณียกรรม 
ก็ดี  อุกเขปนียกรรมก็ดี อันภกิษุไมพึงทํา  แกภิกษุท้ังหลาย ไมตามปฏิญาณ รูปใดทํา ตองอาบัติ 
ทุกกฏ ฯ     
                                        ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม     
        [๖๐๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การทําตามปฏิญาณท่ีไมเปนธรรมอยางนี้แลท่ีเปนธรรมอยางนี้  
การทําตามปฏิญาณไมเปนธรรมอยางไร     
        ภิกษตุองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทาน 
ตองอาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัติปาราชิก  ผมตองอาบัติสังฆาทิเสส  
สงฆปรับเธอดวยอาบัติสังฆาทิเสส การปรับอยางนี้ ช่ือวา  ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม     
        ภิกษตุองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง 
อาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตปิาราชิก  ผมตองอาบัติถุลลัจจัย สงฆ 
ปรับเธอดวยอาบัติถุลลัจจัย การปรับอยางนี้ ช่ือวา  ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม     
        ภิกษตุองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง 
อาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตปิาราชิก  ผมตองอาบัติปาจิตตีย สงฆปรับ 
เธอดวยอาบัตปิาจิตตีย การปรับอยางนี้ ช่ือวา  ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม      
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        ภิกษตุองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง 
อาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตปิาราชิก  ผมตองอาบัติปาฏิเทสนียะ  
สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ การปรับอยางนี้  ช่ือวาทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม     
        ภิกษตุองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง 
อาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตปิาราชิก  ผมตองอาบัติทุกกฏ สงฆปรับ 
เธอดวยอาบัตทุิกกฏ การปรับอยางนี้ ช่ือวาทําตาม  ปฏิญาณไมเปนธรรม     
        ภิกษตุองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง 
อาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตปิาราชิก ผมตองอาบัติทุพภาสิต สงฆ 
ปรับเธอดวยอาบัติทุพภาสิต การปรับอยางนี้ ช่ือวาทําตาม  ปฏิญาณไมเปนธรรม     
        ภิกษตุองอาบัติสังฆาทิเสส ...     
        ภิกษตุองอาบัติถุลลัจจัย ...     
        ภิกษตุองอาบัติปาจิตตีย ...     
        ภิกษตุองอาบัติปาฏิเทสนียะ ...     
        ภิกษตุองอาบัติทุกกฏ ...     
        ภิกษตุองอาบัติทุพภาสิต สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง 
อาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วาคุณผมมิไดตองอาบัตทุิพภาสิต ผมตองอาบัติปาราชิก สงฆ 
ปรับเธอดวยอาบัติปาราชิก การปรับอยางนี้ ช่ือวาทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม     
        ภิกษตุองอาบัติทุพภาสิต สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง 
อาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตทุิพภาสิต  ผมตองอาบัติสังฆาทิเสส  
สงฆปรับเธอดวยอาบัติสังฆาทิเสส การปรับอยางนี้ ช่ือวา  ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม     
        ภิกษตุองอาบัติทุพภาสิต สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง 
อาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตทุิพภาสิต  ผมตองอาบัติถุลลัจจัย  
สงฆปรับเธอดวยอาบัติถุลลัจจัย การปรับอยางนี้ ช่ือวาทําตาม  ปฏิญาณไมเปนธรรม     
        ภิกษตุองอาบัติทุพภาสิต สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง 
อาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตทุิพภาสิต  ผมตองอาบัติปาจิตตีย สงฆ 
ปรับเธอดวยอาบัติปาจิตตีย การปรับอยางนี้ ช่ือวาทําตาม  ปฏิญาณไมเปนธรรม      
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        ภิกษตุองอาบัติทุพภาสิต สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง 
อาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัตทุิพภาสิต  ผมตองอาบัติปาฏิเทสนียะ สงฆ 
ปรับเธอดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ การปรับอยางนี้ ช่ือวาทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม     
        ภิกษตุองอาบัติทุพภาสิต สงฆ หรือภกิษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดยีว โจทเธอวา  
ทานตองอาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัติ  ทุพภาสิต ผมตองอาบัติทุกกฏ  
สงฆปรับเธอดวยอาบัติทุกกฏ การปรับอยางนี้  ช่ือวาทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อยางนี้แล ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม ฯ     
                                ทําตามปฏิญาณเปนธรรม     
        [๖๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การทําตามปฏิญาณเปนธรรมอยางไร     
        ภิกษตุองอาบัติปาราชิก สงฆ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตอง 
อาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา ถูกละ คุณ ผมตองอาบัติปาราชิก สงฆปรับเธอดวยอาบัติ 
ปาราชิก  การปรับอยางนี้ ช่ือวาทําตามปฏิญาณ  เปนธรรม     
        ภิกษตุองอาบัติสังฆาทิเสส ...     
        ภิกษตุองอาบัติถุลลัจจัย ...     
        ภิกษตุองอาบัติปาจิตตีย ...     
        ภิกษตุองอาบัติปาฏิเทสนียะ ...     
        ภิกษตุองอาบัติทุกกฏ ...     
        ภิกษตุองอาบัติทุพภาษติ สงฆ หรือภกิษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดยีว โจทเธอวา  
ทานตองอาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา ถูกละคุณ ผมตองอาบัติ  ทุพภาสิต สงฆปรับเธอดวย 
อาบัติทุพภาสิต  การปรับ อยางนี้ ช่ือวาทําตาม  ปฏิญาณเปนธรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อยางนี้แล ทําตามปฏิญาณเปนธรรม ฯ     
                                        ระงับอธิกรณดวยเยภยุยสิกา     
        [๖๑๑] สมัยนั้นแล ภิกษุท้ังหลายกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ  ถึงความวิวาทกัน  
ในทามกลางสงฆ กลาวท่ิมแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู  ไมอาจเพื่อระงับอธิกรณนั้นได จึง 
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหระงับอธิกรณเห็น 
ปานนี้ดวยเยภยุยสิกา พึงสมมติ  ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูใหจับฉลาก คือ:-     
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        ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ     
        ๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง     
        ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย     
        ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ     
        ๕. รูจักฉลากท่ีจับแลวและยังไมจับ     
        ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษกุอน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ  
พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-     
                                        กรรมวาจาสมมติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆ  ถึงท่ีแลว สงฆพึงสมมติ 
ภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูใหจับฉลาก นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้ให  เปนผูใหจับฉลาก การ 
สมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูใหจับฉลาก ชอบ  แกทานผูใด ทานผูนั้นพงึเปนผูนิ่ง ไมชอบแก 
ทานผูใด ทานผูนั้น  พึงพูด     
        ภิกษุมีช่ือนี้อันสงฆสมมติแลวใหเปนผูใหจับฉลาก ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา 
ทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี ฯ     
                                การจับฉลากไมเปนธรรม ๑๐ อยาง     
        [๖๑๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การจับฉลากไมเปนธรรม ๑๐ อยาง เปน  ธรรม ๑๐ อยาง เหลานี้     
        การจับฉลากไมเปนธรรม ๑๐ อยาง เปนไฉน คือ:-     
        ๑. อธิกรณเปนเร่ืองเล็กนอย     
        ๒. ไมลุกลามไปไกล     
        ๓. ภิกษพุวกนั้นระลึกไมไดเอง และพวกอ่ืนก็ใหระลึกไมได     
        ๔. รูวา อธรรมวาทีมากกวา     
        ๕. รูวา ไฉน อธรรมวาทีพึงมีมากกวา     
        ๖. รูวา สงฆจักแตกกัน     
        ๗. รูวา ไฉน สงฆพึงแตกกัน     
        ๘. อธรรมวาทีภกิษุจับโดยไมเปนธรรม      
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        ๙. อธรรมวาทีภกิษุจับเปนพวกๆ     
        ๑๐. ไมจบัตามความเหน็     
        การจับฉลากไมเปนธรรม ๑๐ อยาง เหลานี้ ฯ     
                                        การจับฉลากเปนธรรม ๑๐ อยาง     
        [๖๑๓] การจับฉลากเปนธรรม ๑๐ อยาง เปนไฉน คือ:-     
        ๑. อธิกรณไมใชเร่ืองเล็ก     
        ๒. ลุกลามไปไกล     
        ๓. ภิกษพุวกนั้นระลึกได และพวกอ่ืนก็ใหระลึกได     
        ๔. รูวา ธรรมวาทีมากกวา     
        ๕. รูวา ไฉนธรรมวาทีพึงมีมากกวา     
        ๖. รูวา สงฆจักไมแตกกัน     
        ๗. รูวา ไฉนสงฆไมพึงแตกกนั     
        ๘. ธรรมวาทีภกิษุจับโดยธรรม     
        ๙. ธรรมวาทีภกิษุพรอมเพรียงกนัจับ     
        ๑๐. จับตามความเหน็     
        การจับฉลากเปนธรรม ๑๐ อยาง เหลานี้ ฯ     
                                        สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรม     
        [๖๑๔] สมัยนั้นแล พระอุปวาฬถูกซักถามถึงอาบัติ ในทามกลางสงฆ  ปฏิเสธแลวปฏิญาณ 
ปฏิญาณแลวปฏิเสธ ใหการกลับไปกลับมา กลาวเท็จท้ังรู  อยู บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก ็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน  พระอุปวาฬถูกซักถามถึงอาบัติในทามกลางสงฆ จึงไดปฏิเสธ 
แลวปฏิญาณ ปฏิญาณ  แลวปฏิเสธ ใหการกลับไปกลับมา กลาวเท็จท้ังรูอยูเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาคๆ ทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา  ภิกษ ุ
อุปวาฬถูกซักถามถึงอาบัติในทามกลางสงฆ ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณ  แลวปฏิเสธ ใหการ 
กลับไปกลับมา กลาวเท็จท้ังรูอยู จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา      
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        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะ ภกิษุท้ังหลายวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงทําตัสสปาปยสิกากรรม ๑- แกภกิษุอุปวาฬ     
        ก็แล สงฆพึงทําอยางนี ้พึงโจทภิกษุอุปวาฬกอน คร้ันแลวพึงใหเธอ ใหการ แลวพึง 
ปรับอาบัติ คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถพึงประกาศใหสงฆ  ทราบ ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา  
วาดังนี:้-     
                                        กรรมวาจาทําตัสสปาปยสิกากรรม     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุปวาฬนี้ถูกซักถาม  ถึงอาบัติในทามกลางสงฆ  
ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณแลวปฏิเสธ  ใหการกลับไปกลับมา กลาวเท็จท้ังรูอยู ถาความ 
พรอมพร่ังของสงฆ  ถึงท่ีแลว สงฆพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษอุุปวาฬ นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษอุุปวาฬนี้ถูกซักถามถึง  อาบัติในทามกลางสงฆ  
ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณแลวปฏิเสธ  ใหการกลับไปกลับมา กลาวเท็จท้ังรูอยู สงฆทํา 
ตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษอุุปวาฬ  การทําตัสสปาบ่ียสิกากรรมแกภิกษุอุปวาฬ ชอบแกทาน 
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        ตัสสปาปยสิกากรรมอันสงฆทําแลวแกภิกษุอุปวาฬ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา 
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ     
                                ตัสสปาปยสิกากรรมเปนธรรม ๕ อยาง     
        [๖๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย การทําตัสสปาปยสิกากรรมเปนธรรม ๕  อยางนี้ คือ:-     
        ๑. ภิกษุเปนผูไมสะอาด     
        ๒. เปนอลัชชี     
        ๓. เปนผูถูกโจท     
        ๔. สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมแกเธอ     
        ๕. สงฆพรอมเพรียงกนัทําโดยธรรม     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การทําตัสสปาปยสิกากรรมเปนธรรม ๕ อยางนี้แล ฯ      
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                                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๖๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓  เปนกรรมไม 
เปนธรรม ไมเปนวินยั และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ไม  สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทํา 
ไมตามปฏิญาณ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นีแ้ล เปน  กรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี     
                                        หมวดท่ี ๒     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอง  อาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัตมิิใชเปน 
เทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติท่ีแสดงแลว ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๓     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลว  ทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลว 
ทํา ๑ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๔     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ทํา  โดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน 
วรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...      
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                                        หมวดท่ี ๕     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมสอบถามกอน  แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑  
สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๖     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําไมตามปฏิญาณ ๑  ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน 
วรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๗     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอง  อาบัติ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑  
สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๘     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติมิ  ใชเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยไม 
เปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๙     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตสัสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติท่ี  แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑  
สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...      
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                                        หมวดท่ี ๑๐     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลว  ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ 
เปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๑๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมใหจาํเลยใหการ  กอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ 
สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตสัสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๑๒     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมไมเปน 
ธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติกอน  แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑  
สงฆเปนวรรคทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นีแ้ล เปนกรรมไมเปนธรรม  
ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ     
                                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ     
                                        ____________     
                                        ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๖๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓  เปนกรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอน  แลวทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นีแ้ล เปน กรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว      
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                                        หมวดท่ี ๒     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปน 
ธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา  เพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑  
ทําเพราะอาบัติยังมิไดแสดง ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๓     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เปนกรรมเปน 
ธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ใหจําเลย  ใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับ 
อาบัติแลวทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๔     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปน 
ธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑  สงฆพรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๕     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปน 
ธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทํา  โดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง 
กันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๖     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปน 
ธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดย  ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกัน 
ทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...      
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                                        หมวดท่ี ๗     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปน 
ธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา  โดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง 
กันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๘     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปน 
ธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว คือ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆ 
พรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๙     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปน 
ธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว คือ ทําเพราะอาบัติยังมิไดแสดง ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆ 
พรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๑๐     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปน 
ธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดย  ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกัน 
ทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...     
                                        หมวดท่ี ๑๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรม 
เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆ 
พรอมเพรียงกนัทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ...      
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                                        หมวดท่ี ๑๒     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก  เปนกรรมเปน 
ธรรม เปนวินยั และระงับดแีลว คือ ปรับอาบัติกอนแลวทํา ๑  ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียง 
กันทํา ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมท่ีประกอบดวยองค ๓ นีแ้ล เปน  กรรมเปนธรรม  
เปนวินยั และระงับดีแลว ฯ     
                                ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ     
                                        ____________     
                                ขอท่ีสงฆจํานง ๖ หมวด     
                                        หมวดท่ี ๑     
        [๖๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ เม่ือสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปย 
สิกากรรม คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ  วิวาท ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณ 
ในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก  มีมรรยาทไมสมควร ๑ เปนผูคลุกคลีกับคฤหัสถ  
ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงพึงทํา  ตัสสปาปยสิกากรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๒     
        [๖๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือสงฆ  จํานงพึงทํา 
ตัสสปาปยสิกากรรม คือ เปนผูมีศีลวิบัติในอธิศีล ๑ เปนผูมีอาจารวิบัตใินอัธยาจาร ๑ เปนผูมี 
ทิฐิวิบัติในอตทิิฐิ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงพึงทํา  ตัสสปาปยสิกากรรม ฯ     
                                        หมวดท่ี ๓     
        [๖๒๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุประกอบดวยองค ๓ แมอ่ืนอีก เม่ือ  สงฆจํานงพึงทํา 
ตัสสปาปยสิกากรรม คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียน  พระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษปุระกอบดวยองค ๓ นี้แล เม่ือสงฆจํานงพึงทํา  ตัสสปาปยสิกากรรม ฯ      
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                                        หมวดท่ี ๔     
        [๖๒๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม  แกภกิษุ ๓ รูป คือ  
รูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท  ทําความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ 
รูปหนึ่งเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มี  มรรยาทไมสมควร รูปหนึ่งคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการ 
คลุกคลีอันไมสมควร     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม แกภิกษุ  ๓ รูปนีแ้ล ฯ     
                                        หมวดท่ี ๕     
        [๖๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม  แกภกิษุ ๓ รูป แม 
อ่ืนอีก คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวบัิติในอธิศีล รูปหนึ่งเปนผูมี  อาจารวิบัติในอัธยาจาร รูปหนึ่งเปนผูมี 
ทิฐิวิบัติในอตทิิฐิ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม แกภิกษุ  ๓ รูปนีแ้ล ฯ     
                                        หมวดท่ี ๖     
        [๖๒๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมแก  ภกิษุ ๓ รูป แม 
อ่ืนอีก คือ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา รูปหนึ่งกลาวติเตียน  พระธรรม รูปหนึ่งกลาวติเตียน 
พระสงฆ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภกิษุ ๓ รูป  นี้แล ฯ     
                                        ขอท่ีสงฆจํานง ๖ หมวด จบ     
                                        ____________     
                                        วัตร ๑๘ ขอ     
        [๖๒๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุท่ีถูกสงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมแลวนั้น ตองประพฤติ 
ชอบ วิธีประพฤติชอบในตัสสปาปยสิกากรรมน้ัน ดังตอไปน้ี:-     
        ๑. ไมพึงใหอุปสมบท     
        ๒. ไมพึงใหนิสัย     
        ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก     
        ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูส่ังสอนภิกษณุี      
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        ๕. แมไดรับสมมติไวแลว ก็ไมพึงส่ังสอนภิกษณุี     
        ๖. สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมเพราะอาบัติใด ไมพงึตองอาบัตินั้น     
        ๗. ไมพึงตองอาบัติอ่ืนอันเชนกนั     
        ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้     
        ๙. ไมพึงติกรรม     
        ๑๐. ไมพงึติภิกษุท้ังหลายผูทํากรรม     
        ๑๑. ไมพงึหามอุโบสถแกปกตัตตะภกิษุ     
        ๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ     
        ๑๓. ไมพงึทําการไตสวน     
        ๑๔. ไมพงึเร่ิมอนุวาทาธิกรณ     
        ๑๕. ไมพงึใหภกิษุอ่ืนทําโอกาส     
        ๑๖. ไมพงึโจทภิกษุอ่ืน     
        ๑๗. ไมพงึใหภกิษุอ่ืนใหการ     
        ๑๘. ไมพงึชวยภิกษุกับภิกษใุหสูกนัในอธิกรณ     
        คราวนั้น สงฆไดทําตัสสปาปยสิกากรรมแกพระอุปวาฬแลว ฯ     
                                        ภิกษุกอการวุนวาย     
        [๖๒๕] สมัยนั้นแล ภกิษุท้ังหลายเกดิความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ  ถึงความวิวาทอยู  
ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาว  ดวยวาจา และพยายามทําดวยกาย  
คร้ังนั้น พวกเธอคิดวา พวกเราเกิดความบาดหมาง เกดิความทะเลาะ ถึงความววิาทอยู ไดประ 
พฤติละเมิดกจิอันไมควรแกสมณะ  เปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ถาพวก 
เราจักปรับกัน  ดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้น จะพึงเปนไปเพื่อความรุนแรง เพื่อความรายกาจ 
เพื่อความแตกกันก็ได พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ แลวกราบทูล  เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค     
                                พุทธานุญาตใหระงับอธิกรณดวยติณวัตถารกะ     
        พระผูมีพระภาครับส่ังกะภกิษุท้ังหลาย วาดงันี้:-     
        [๖๒๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็พวกภิกษใุนธรรมวินยันี้ เกิดความบาดหมาง  เกดิความ 
ทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปน  อันมาก ท้ังที่กลาวดวย  
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วาจาและพยายามทําดวยกาย ถาพวกเธอในหมูนั้นคิดอยางนี้  วา พวกเราเกิด ความบาดหมาง เกดิ 
ความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติ  ละเมิดกจิอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาว 
ดวยวาจาและพยายามทําดวย  กาย ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึง 
เปนไปเพื่อความ  รุนแรง เพือ่ความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
ใหระงับอธิกรณเหน็ปานนัน้ ดวยติณวัตถารกะ ฯ     
                                        วิธีระงับ     
        [๖๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพึงระงับอยางนี้:-     
        ภิกษุทุกๆ รูปพึงประชุมในท่ีแหงเดยีวกัน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ  พึงประกาศให 
สงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-     
                                ญัตติกรรมวาจาระงับอธิกรณดวยติณวัตถารกะ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง  เกดิความทะเลาะ  
ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร  แกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจา 
และพยายามทําดวยกาย ถา  พวกเราจักใหปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึง 
เปนไป  เพื่อความรุนแรง เพือ่ความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ถาความ  พรอมพร่ังของ 
สงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงระงับอธิกรณนี้ดวยติณวัตถารกะ  เวนอาบัติท่ีมีโทษหนกั เวนอาบัติเนื่อง 
ดวยคฤหัสถ     
        บรรดาภกิษุฝายเดียวกนั ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหฝายของ  ตนทราบดวยคณะ 
ญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-     
                                        คณะญัตติกรรมวาจา     
        ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง  เกิดความทะเลาะ ถึง 
ความววิาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร  แกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและ 
พยายามทําดวยกาย ถา  พวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
เพื่อ  ความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ถาความ  พรอมพร่ังของทาน 
ท้ังหลายถึงท่ีแลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทาน  ท้ังหลาย และอาบัติของตนในทามกลาง  
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สงฆดวยติณวตัถารกะ เวน  อาบัติท่ีมีโทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแก 
ทาน  ท้ังหลาย และเพื่อประโยชนแกตน ฯ     
        [๖๒๘] ลําดับนั้น บรรดาภิกษุฝายเดยีวกันอีกพวกหน่ึง ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ พึง 
        ประกาศใหฝายของตนทราบดวยคณะญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-     
                                        คณะญัตติกรรมวาจา     
        ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง  เกิดความทะเลาะ ถึง 
ความววิาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร  แกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและ 
พยายามทําดวยกาย ถา  พวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป   
เพื่อความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกนัก็ได ถาความ  พรอมพร่ังของทาน 
ท้ังหลายถึงท่ีแลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทาน  ท้ังหลาย และอาบัติของตน ในทามกลาง 
สงฆดวยติณวตัถารกะ เวน  อาบัติท่ีมีโทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแก 
ทาน  ท้ังหลาย และเพื่อประโยชนแกตน ฯ     
        [๖๒๙] บรรดาภิกษุฝายเดียวกัน ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ  ใหสงฆทราบดวย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี:้-     
                                        ญัตติทุติยกรรมวาจา     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง  เกดิความทะเลาะ  
ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร  แกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจา 
และพยายามทําดวยกาย ถา  พวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพือ่ 
ความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ถาความ  พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว  
ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทานเหลานี้  และอาบัติของตน ในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ 
เวนอาบัติท่ีมี  โทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแกทานเหลานี้  และเพื่อ 
ประโยชนแกตน นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง  เกดิความทะเลาะ ถึง 
ความววิาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร  แกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจา และ  
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พยายามทําดวยกาย  ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป   
เพื่อความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกนัก็ได  ขาพเจา  แสดงอาบัติของทาน 
เหลานี้ และอาบัติของตน ในทามกลางสงฆดวย  ติณวัตถารกะ เวนอาบัตท่ีิมีโทษหนัก เวน 
อาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ  เพื่อประโยชนแกทานเหลานี้ และเพื่อประโยชนแกตน การแสดง   
อาบัติเหลานี้ของพวกเรา ในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ เวน  อาบัตท่ีิมีโทษหนัก เวน 
อาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ ชอบแกทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน 
ผูนั้นพึงพูด     
        อาบัติเหลานี้ของพวกเราเวนอาบัติท่ีมีโทษหนัก เวนอาบัติ  เนื่องดวยคฤหัสถ ขาพเจา 
แสดงแลวในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ  ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ี 
ไว ดวยอยางน้ี ฯ     
        [๖๓๐] ลําดับนั้น บรรดาภิกษุฝายเดยีวกันอีกพวกหน่ึง ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ พึง 
ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-     
                                        ญัตติทุติยกรรมวาจา     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง  เกดิความทะเลาะ ถึง 
ความววิาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร  แกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและ 
พยายามทําดวยกาย ถา  พวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป   
เพื่อความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกนัก็ได ถาความ  พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ี 
แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทานเหลานี ้ และอาบัติของตนในทามกลางสงฆดวยติณวัต 
ถารกะ เวนอาบัติท่ีมี  โทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหสัถ เพื่อประโยชนแกทานเหลานี้  และ 
เพื่อประโยชนแกตน นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง  เกดิความทะเลาะ ถึง 
ความววิาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร  แกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและ 
พยายามทําดวยกาย ถา  พวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
เพื่อ  ความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได  ขาพเจา  แสดงอาบัติของทาน 
เหลานี้ และอาบัติของตนในทามกลางสงฆ ดวย  ติณวัตถารกะ เวนอาบัติท่ีมีโทษหนกั เวน 
อาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ  เพื่อประโยชนแกทานเหลานี้ และเพื่อประโยชนแกตน การแสดง    
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อาบัติเหลานี้ของพวกเราในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ เวนอาบัติ  ท่ีมีโทษหนัก เวนอาบัต ิ
เนื่องดวยคฤหสัถ ชอบแกทานผูใด ทานผู  นั้นพึงเปนผูนิง่ ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
พึงพูด     
        อาบัติเหลานี้ของพวกเรา เวนอาบัติท่ีมีโทษหนัก เวนอาบัติ  เนื่องดวยคฤหัสถ ขาพเจา 
แสดงแลวในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ  ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความ 
นี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ     
        [๖๓๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล ดวยอาการอยางนี้ ภกิษุเหลานั้นเปน  ผูออกแลวจาก 
อาบัติเหลานั้น เวนอาบัติท่ีมีโทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ  เวนผูแสดงความเห็นแยง  
เวนผูไมไดอยูในท่ีนั้น ฯ     
                                        อธิกรณ     
        [๖๓๒] โดยสมัยนัน้แล พวกภิกษุววิาทกับพวกภกิษณุีบาง พวกภิกษุณี  วิวาทกับพวกภิกษ ุ
บาง ฝายพระฉันนะเขาแทรกแซงพวกภิกษณุี แลวววิาทกบั  พวกภิกษุ ใหถือฝายภิกษณุี บรรดาภกิษท่ีุ 
เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน  โพนทะนาวา ไฉนพระฉันนะจึงไดเขาแทรกแซงพวกภิกษณุี  
แลวววิาทกับพวกภิกษุ  ใหถือฝายภิกษณุีเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 
ทรงสอบถาม  ภิกษุท้ังหลายวา ขาววา ภกิษุฉันนะเขาแทรกแซงพวกภกิษุณี แลววิวาทกับพวกภกิษ ุ 
ใหถือฝายภกิษณุี จริงหรือ     
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา     
        พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ัง  กะภกิษท้ัุงหลายวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อธิกรณ ๔ นี้ คือ ววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ ฯ     
                                        อธิกรณ ๔ อยาง     
                                        ๑. วิวาทาธิกรณ     
        [๖๓๓] ในอธิกรณ ๔ อยางนั้น วิวาทาธิกรณ เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษ ุ
ท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมวิวาทกันวา     
        ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม     
        ๒. นี้เปนวินัย นี้ไมเปนวินัย      
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        ๓. นี้พระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว นี้พระตถาคตเจาไมไดตรัสภาษติไว     
        ๔. นี้พระตถาคตเจาทรงประพฤติมา นีพ้ระตถาคตเจาไมไดทรงประพฤติมา     
        ๕. นี้พระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว นี้พระตถาคตเจาไมไดทรงบัญญัติไว     
        ๖. นี้เปนอาบัติ นี้ไมเปนอาบัติ     
        ๗. นี้เปนอาบัติเบา นี้เปนอาบัติหนกั     
        ๘. นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ นี้เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได     
        ๙. นี้เปนอาบัติช่ัวหยาบ นี้เปนอาบัติไมช่ัวหยาบ     
        ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง ความ กลาวตางกนั ความ 
กลาวประการอ่ืน การพูดเพือ่ความกลัดกลุมใจ ความหมายม่ัน  ในเร่ืองนั้นอันใด นี้เรียกวา  
วิวาทาธิกรณ ฯ     
                                        ๒. อนุวาทาธิกรณ     
        [๖๓๔] ในอธิกรณ ๔ อยางนั้น อนุวาทาธิกรณ เปนไฉน ดูกรภิกษ ุ ท้ังหลาย อนึง่ 
ภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมโจทภกิษดุวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐวิบัิติ หรืออาชีววิบัติ การ 
โจท การกลาวหา การฟองรอง การประทวง  ความเปนผูคลอยตาม การทําความอุตสาหะโจทก  
การตามเพ่ิมกาํลังให ในเร่ือง  นั้นอันใด นีเ้รียกวาอนุวาทาธิกรณ ฯ     
                                        ๓. อาปตตาธิกรณ     
        [๖๓๕] ในอธิกรณ ๔ อยางนั้น อาปตตาธิกรณ เปนไฉน อาบัติท้ัง  ๕ กอง ช่ืออาปตตา 
ธิกรณ อาบัติท้ัง ๗ กอง ช่ืออาปตตาธิกรณ นี้เรียกวา  อาปตตาธิกรณ ฯ     
                                        ๔. กิจจาธิกรณ     
        [๖๓๖] ในอธิกรณ ๔ อยางนั้น กิจจาธิกรณ เปนไฉน ความเปน  หนาท่ี ความเปน 
กรณียแหงสงฆอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกวา  
กิจจาธิกรณ ฯ     
                                อธิกรณ ๔ อยาง จบ      
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                                มูลแหงววิาทาธิกรณ     
        [๖๓๗] อะไรเปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ รากแหงการเถียงกัน ๖ อยาง เปนมูลแหงวิวาทา 
ธิกรณ รากแหงอกุศลท้ัง ๓ เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ รากแหง  กุศลท้ัง ๓ เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ     
        รากแหงการเถียงกัน ๖ อยาง เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ เปนไฉน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูมักโกรธ เปนผูถือโกรธ  ภิกษุท่ีมักโกรธ  
ถือโกรธนั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา ใน  พระธรรม ในพระสงฆอยู ยอมไมทํา 
ใหบริบูรณ แมในสิกขา ภกิษุท่ีไมมีความ  เคารพ ยําเกรง ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระ 
สงฆ แมในสิกขาก็ไมทํา  ใหบริบูรณนั้น ยอมยังววิาทใหเกิดในสงฆ การวิวาทยอมเปนไปเพื่อความ 
ไมเกื้อ  กูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความ  ไมเกื้อกูล  
เพื่อทุกขแกเทพยดาและมนุษย ดกูรภกิษุท้ังหลาย ถาพวกเธอเล็งเห็น  รากแหงการเถียงกันเห็นปานนี้  
ท้ังภายในและภายนอกได พวกเธอในบริษทันั้น  พึงพยายามละรากแหงการเถียงกันอันลามกนั้น 
แหละเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็น  รากแหงการเถียงกันเหน็ปานนี้ ท้ังภายในและภายนอก พวกเธอ 
ในบริษัทนัน้พงึ  ปฏิบัติเพื่อความยืดยาวไป แหงรากแหงการเถียงกันอันลามกน้ันแหละ ความละราก 
แหงการเถียงกนัอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้ ความยดืเยื้อแหงรากแหงการ  เถียงกันอันลามกนั้น  
ยอมมีตอไปดวยอยางน้ี ฯ     
        [๖๓๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุเปนผูลบหลูตีเสมอ  ทาน ...     
        ภิกษเุปนผูมีปรกติอิสสา ตระหนี่ ...     
        ภิกษเุปนผูอวดดี เจามายา ...     
        ภิกษเุปนผูมีความปรารถนาลามก มีความเหน็ผิด ...     
        ภิกษเุปนผูถือแตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดยาก  ภิกษุผูท่ีถือแตความเห็น 
ของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดยากนั้น ยอม ไมมีความเคารพ ยําเกรง ในพระศาสดา ใน 
พระธรรม ในพระสงฆอยู  ยอมไมทําใหบริบูรณแมในสิกขา ภิกษุผูไมมีความเคารพ ยําเกรง 
ในพระศาสดา  ในพระธรรม ในพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมยังววิาทใหเกดิ 
ในสงฆ การววิาทยอมเปนไปเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุข  แกชนมาก เพื่อความ 
พินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทพยดา  และมนุษย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาพวก 
เธอเล็งเห็นรากแหงการเถียงกันเหน็ปานนี้  ท้ังภายในและภายนอกได พวกเธอในบริษัทนั้นพึง 
พยายามละรากแหงการเถียงกัน  อันลามกนั้นแหละเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นรากแหงการเถียงกัน  
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เห็นปานนี้ ท้ัง  ภายในและภายนอก พวกเธอในบริษัทนัน้ พึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแหงรากแหง   
การเถียงกันอันลามกนั้น  ยอมมีดวยอยางนี้  ความยดืเยือ้แหงรากแหงการเถียงกันอันลามกนั้น 
ยอมมีตอไปดวยอยางน้ี รากแหงการวิวาท ๖ อยางนี้ เปนมูลแหงววิาทาธิกรณ ฯ     
                                        อกุศลมูล ๓     
        [๖๓๙] รากแหงอกุศล ๓ เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ เปนไฉนดกูรภกิษุ ท้ังหลาย กภ็ิกษุท้ังหลายใน
ธรรม 
วินัยนี้ มีจิตโลภววิาทกนั มีจติโกรธวิวาทกนั  มีจิตหลงววิาทกันวา     
        ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม     
        ๒. นี้เปนวินัย นี้ไมเปนวินัย     
        ๓. นี้พระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว นี้พระตถาคตเจาไมไดตรัสภาษติไว     
        ๔. นี้พระตถาคตเจาทรงประพฤติมา นีพ้ระตถาคตเจาไมไดทรงประพฤติมา     
        ๕. นี้พระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว นี้พระตถาคตเจาไมไดทรงบัญญัติไว     
        ๖. นี้เปนอาบัติ นี้ไมเปนอาบัติ     
        ๗. นี้เปนอาบัติเบา นี้เปนอาบัติหนกั     
        ๘. นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ นี้เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได     
        ๙. นี้เปนอาบัติช่ัวหยาบ นี้เปนอาบัติไมช่ัวหยาบ     
        รากแหงอกุศล ๓ อยางนี้ เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ ฯ     
                                        กุศลมูล ๓     
        [๖๔๐] รากแหงกุศล ๓ เปนมูลแหงววิาทาธิกรณ เปนไฉน ดกูรภิกษุ  ท้ังหลาย กภ็ิกษ ุ
ท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ มีจิตไมโลภววิาทกนั มีจิตไมโกรธวิวาทกนั มีจติไมหลงววิาทกันวา     
        ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม ...     
        ๙. นี้เปนอาบัติช่ัวหยาบ นี้เปนอาบัติไมช่ัวหยาบ     
        รากแหงกุศล ๓ อยางนี ้เปนมูลแหงววิาทาธิกรณ ฯ     
                                มูลแหงอนุวาทาธิกรณ     
        [๖๔๑] อะไรเปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ รากแหงการโจท ๖ อยาง เปนมูลแหงอนุวาทา 
ธิกรณ รากแหงอกุศลท้ัง ๓ เปนมูลแหงอนวุาทาธิกรณ รากแหงกุศลท้ัง ๓ เปนมูลแหงอนุวาทา 
ธิกรณ แมกายก็เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ แมวาจากเ็ปนมูลแหงอนวุาทาธิกรณ ฯ    
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        [๖๔๒] รากแหงการโจท ๖ อยาง เปนมูลแหงอนวุาทาธิกรณ เปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมักโกรธ ถือโกรธ ภิกษุท่ีมัก โกรธ ถือโกรธนั้น ยอมไมมีความเคารพ 
ยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม  ในพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณแมในสิกขา ภิกษุท่ีไม 
เคารพยําเกรงใน  พระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น  ยอม 
ยังการโจทกนัใหเกดิในสงฆ การโจทยอมเปนไปเพื่อความไมเกื้อกูลแกชน  มาก เพื่อไมเปนสุขแก 
ชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูล  เพื่อทุกขแกเทพยดาและมนุษย ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ถาพวกเธอเล็งเหน็รากแหงการ  โจทกันเห็นปานนี้ ท้ังภายในและภายนอกได พวกเธอใน 
บริษัทนั้น พึงพยายาม  ละรากแหงการโจทกันอันลามกนั้นแหละเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นรากแหง 
การโจทกันเหน็ปานนี้ ท้ังภายในและภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพงึปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแหง 
ราก แหงการโจทกันอันลามกน้ันแหละ ความละรากแหงการโจทกันอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางน้ี  
การยืดเยื้อแหงรากแหงการโจทกันอันลามกน้ัน ยอมมีตอไปดวยอยางนี้ ฯ     
        [๖๔๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุเปนผูลบหลูตีเสมอทาน ...     
        ภิกษเุปนผูมีปรกติอิสสา ตระหนี่ ...     
        ภิกษเุปนผูอวดดี เจามายา ...     
        ภิกษเุปนผูมีความปรารถนาลามก มีความเหน็ผิด ...     
        ภิกษเุปนผูถือแตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดยาก ภิกษุท่ีถือแตความเหน็ 
ของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดยากนั้น ยอมไมมีความ  เคารพยําเกรงในพระศาสดา ในพระ 
ธรรม ในพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณ  แมในสิกขา ภิกษุท่ีไมมีความเคารพยําเกรง 
ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ  อยู แมในสิกขา ก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมยังการ 
โจทกันใหเกดิในสงฆ การ  โจทกันยอมเปนไปเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชน 
มากเพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทพยดาและมนุษยดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ถาพวกเธอเล็งเหน็รากแหงการโจทกันเห็นปานนี้ ท้ังภายใน  และภายนอกได พวกเธอใน 
บริษัทนั้น พึงพยายามและรากแหงการโจทกันอันลามกนั้นแหละเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นรากแหง 
การโจทกันเหน็ปานนี้ ท้ังภายใน  และภายนอก พวกเธอในบริษัทนัน้ พึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อ 
แหงรากแหงการโจทกันอันลามกน้ันแหละ ความละรากแหงการโจทกนัอันลามกนั้นยอมมีดวย 
อยางนี้ ความยดืเยื้อแหงรากแหงการโจทกนัอันลามกนั้น ยอมมีตอไปดวยอยางนี้     
        รากแหงการโจทกัน ๖ อยางนี้ เปนมูลแหงอนวุาทาธิกรณ ฯ      
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                                        อกุศลมูล ๓     
        [๖๔๔] อกุศลมูล ๓ อยาง เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณเปนไฉนดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ก็ภิกษุท้ังหลายในธรรมวนิัยนี้ ยอมมีจิตโลภโจท ยอมมีจติโกรธโจทยอมมีจิตหลงโจทภิกษุ ดวย 
ศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐวิิบัติ หรืออาชีววิบัติ อกุศลมูล  ๓ อยางนี้ เปนมูลแหงอนวุาทาธิกรณ ฯ     
                                        กุศลมูล ๓     
        [๖๔๕] กศุลมูล ๓ อยาง เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ 
ภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมมีจิตไมโลภโจท ยอมมีจติไมโกรธโจท ยอมมีจิตไมหลงโจทภิกษุ  
ดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐวิบัิติ หรือ  อาชีววิบัติ กุศลมูล ๓ อยางนี้ เปนมูลแหงอนวุาทาธิกรณ ฯ     
                                                กาย     
        [๖๔๖] อนึ่ง กาย เปนมูลแหงอนวุาทาธิกรณ เปนไฉน ภิกษุบางรูปในธรรมวินยันี้  
เปนผูมีผิวพรรณนารังเกยีจ ไมนาดู มีรูปรางเล็ก มีอาพาธมากเปนคนบอด งอย กระจอก หรือ 
อัมพาต ภิกษุท้ังหลายยอมโจทภิกษนุั้น ดวย  กายใด กายนี้ เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ ฯ     
                                                วาจา     
        [๖๔๗] อนึ่ง วาจา เปนมูลแหงอนวุาทาธิกรณ เปนไฉน ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  
เปนคนพูดไมดี พูดไมชัด พดูระราน ภกิษท้ัุงหลายยอมโจทภิกษุนั้น ดวยวาจาใด วาจาน้ี เปน 
มูลแหงอนวุาทาธิกรณ ฯ     
                                        มูลแหงอาปตตาธิกรณ     
        [๖๔๘] อะไรเปนมูลแหงอาปตตาธิกรณ     
        สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง เปนมูลแหงอาปตตาธิกรณ คือ:-     
        ๑. อาบัติเกิดทางกาย ไมใชทางวาจา ไมใชทางจิต กมี็     
        ๒. อาบัตเิกิดทางวาจา ไมใชทางกาย ไมใชทางจิต กมี็     
        ๓. อาบัติเกิดทางกายกับวาจา ไมใชทางจิต ก็มี     
        ๔. อาบัติเกิดทางกายกับจิต ไมใชทางวาจา ก็มี     
        ๕. อาบัติเกิดทางวาจากบัจิต ไมใชทางกาย ก็มี     
        ๖. อาบัติเกิดทางกาย วาจา และจิต ก็มี     
        สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยางนี้ เปนมูลแหงอาปตตาธิกรณ ฯ  
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                                        มูลแหงกจิจาธิกรณ     
        [๖๔๙] อะไรเปนมูลแหงกิจจาธิกรณ     
        สงฆเปนมูลอันหนึ่งแหงกิจจาธิกรณ ฯ     
                                อธิกรณเปนกุศล อกุศล และอัพยากฤต     
        [๖๕๐] ววิาทาธิกรณเปนกุศล อกุศล อัพยากฤต วิวาทาธิกรณเปนกุศลก็มี เปนอกุศล 
ก็มี เปนอัพยากฤตก็มี ฯ     
        [๖๕๑] บรรดาวิวาทาธิกรณนั้น ววิาทาธิกรณ เปนอกุศล เปนไฉน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ มีจิตเปนอกุศลววิาทกันวา     
        ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม ...     
        ๙. นี้เปนอาบัติช่ัวหยาบ นี้เปนอาบัติไมช่ัวหยาบ     
        ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง การกลาวตางกัน การกลาว 
โดยประการอืน่ การพูดเพื่อความกลัดกลุมใจ ความหมายม่ันในเร่ืองนั้น อันใด นี้เรียกวา ววิาทาธิ 
กรณเปนอกุศล ฯ     
        [๖๕๒] บรรดาวิวาทาธิกรณนั้น วิวาทาธิกรณเปนกุศล เปนไฉน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ มีจิตเปนกุศล ววิาทกันวา     
        ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม ...     
        ๙. นี้เปนอาบัติช่ัวหยาบ นี้เปนอาบัติไมช่ัวหยาบ     
        ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง การกลาวตางกัน การกลาว 
โดยประการอืน่ การพูดเพื่อความกลัดกลุมใจ ความหมายม่ันในเร่ืองนั้นอันใด นี้เรียกวา ววิาทาธิ 
กรณเปนกุศล ฯ     
        [๖๕๓] บรรดาวิวาทาธิกรณนั้น วิวาทาธิกรณเปนอัพยากฤตเปนไฉน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ มีจิตเปนอัพยากฤต  วิวาทกนัวา     
        ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม ...     
        ๙. นี้เปนอาบัติช่ัวหยาบ นี้เปนอาบัติไมช่ัวหยาบ  
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        ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง การกลาวตางกัน การกลาว 
โดยประการอืน่ การพูดเพื่อความกลัดกลุมใจ ความหมายม่ันในเร่ืองนั้น อันใด นี้เรียกวา  
วิวาทาธิกรณเปนอัพยากฤต ฯ     
        [๖๕๔] อนุวาทาธิกรณ เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต อนุวาทาธิกรณ  เปนกุศลก็มี อกุศล 
ก็มี อัพยากฤตก็มี ฯ     
        [๖๕๕] บรรดาอนุวาทาธิกรณนั้น อนุวาทาธิกรณท่ีเปนอกุศล เปนไฉน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีจิตเปนอกุศลยอมโจทภิกษ ุ
ดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐวิบัิติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การ 
ประทวงความเปนผูคลอยตาม การทําความอุตสาหะโจท การตามเพ่ิมกาํลังให ในเร่ืองนั้น อันใด  
นี้เรียกวา อนุวาทาธิกรณเปนอกุศล ฯ     
        [๖๕๖] บรรดาอนุวาทาธิกรณนั้น อนวุาทาธิกรณท่ีเปนกุศล เปนไฉน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีจิตเปนกุศล ยอมโจทภิกษดุวย 
ศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐวิิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การประทวง  
ความเปนผูคลอยตาม การทําความอุตสาหะโจท  การตามเพิ่มกําลังให ในเร่ืองนั้น อันใด นี้เรียกวา  
อนุวาทาธิกรณเปนกุศล ฯ    
        [๖๕๗] บรรดาอนุวาทาธิกรณนั้น อนุวาทาธิกรณท่ีเปนอัพยากฤต เปนไฉน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีจิตเปนอัพยากฤตยอมโจทภิกษ ุ
ดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐวิบัิติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การ 
ประทวงความเปนผูคลอยตาม การทําความอุตสาหะโจท  การตามเพ่ิมกาํลังให ในเร่ืองนั้น อันใด  
นี้เรียกวา อนุวาทาธิกรณเปนอัพยากฤต ฯ     
        [๖๕๘] อาปตตาธิกรณเปนอกุศล อัพยากฤต อาปตตาธิกรณเปนอกุศลก็มี อัพยากฤตก็มี  
อาปตตาธิกรณเปนกุศลไมมี ฯ     
        [๖๕๙] บรรดาอาปตตาธิกรณนั้น อาปตตาธิกรณท่ีเปนอกุศล เปนไฉน     
        ภิกษุรูอยู เขาใจอยู จงใจ ฝาฝน ละเมิดอาบัติ ใด นี้เรียกวา อาปตตาธิกรณเปนอกศุล     
        บรรดาอาปตตาธิกรณนัน้ อาปตตาธิกรณท่ีเปนอัพยากฤต เปนไฉน     
        ภิกษไุมรู ไมเขาใจ ไมจงใจ ไมฝาฝน ละเมิดอาบัติ ใด นี้เรียกวา  อาปตตาธิกรณเปนอัพยากฤต ฯ      
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        [๖๖๐] กจิจาธิกรณเปนกุศล อกุศล อัพยากฤต กจิจาธิกรณเปนกุศลก็มี อกุศลก็มี  
อัพยากฤตก็มี ฯ     
        [๖๖๑] บรรดากิจจาธิกรณนั้น กิจจาธิกรณท่ีเปนอกศุล เปนไฉน     
        สงฆมีจิตเปนอกุศล ทํากรรมอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรมญัตติทุติยกรรม  
ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกวา กจิจาธิกรณเปนอกุศล ฯ     
        [๖๖๒] บรรดากิจจาธิกรณนั้น กิจจาธิกรณท่ีเปนกุศล เปนไฉน  
        สงฆมี  จิตเปนกุศล ทํากรรมอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม  ญัตติจตุ 
ตถกรรม นี้เรียกวา กจิจาธิกรณเปนกุศล ฯ     
        [๖๖๓] บรรดากิจจาธิกรณนั้น กิจจาธิกรณท่ีเปนอัพยากฤต เปนไฉน   
        สงฆมีจิตเปนอัพยากฤต ทํากรรมอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม  
ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกวา กจิจาธิกรณเปนอัพยากฤต ฯ     
                                        วิวาทาธิกรณ     
        [๖๖๔] ววิาท เปนวิวาทาธิกรณ ววิาทไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนววิาท เปนอธิกรณ 
ดวยเปนวิวาทดวย ววิาทเปนวิวาทาธิกรณกมี็ วิวาทไมเปนอธิกรณก็มี อธิกรณไมเปนววิาทก็มี  
เปนอธิกรณดวยเปนววิาทดวยก็มี ฯ     
        [๖๖๕] บรรดาวิวาทนั้น วิวาทที่เปนววิาทาธิกรณ เปนไฉน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมวิวาทกันวา     
        ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม ...     
        ๙. นี้เปนอาบัติช่ัวหยาบ นี้เปนอาบัติไมช่ัวหยาบ     
        ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง ความกลาวตางกนั ความ 
กลาวโดยประการอื่น การพดูเพื่อความกลัดกลุมใจ ความหมายม่ัน ในเร่ืองนั้น อันใด นี้ช่ือวา  
วิวาทเปนววิาทาธิกรณ     
        บรรดาววิาทนั้น ววิาทไมเปนอธิกรณ เปนไฉน  
        มารดาวิวาทกับบุตรบางบุตรวิวาทกับมารดาบาง บิดาวิวาทกับบุตรบาง บุตรวิวาทกับบิดาบาง  
พี่ชายววิาท  กบันองชายบาง พี่ชายววิาทกบันองหญิงบาง นองหญิงววิาทกับพี่ชายบาง สหายววิาท 
กับสหายบาง นี้ช่ือวา วิวาทไมเปนอธิกรณ      
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        บรรดาววิาทนั้น อธิกรณไมเปนววิาท เปนไฉน     
        อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ นี้ช่ือวา อธิกรณไมเปนววิาท     
        บรรดาววิาทนั้น อธิกรณ เปนอธิกรณดวยววิาทดวย เปนไฉน     
        วิวาทาธิกรณ เปนอธิกรณดวย เปนววิาทดวย ฯ     
                                        อนุวาทาธิกรณ     
        [๖๖๖] การโจทเปนอนวุาทาธิกรณ การโจทไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนการโจท เปน 
อธิกรณดวยเปนการโจทดวย การโจทเปนอนุวาทาธิกรณก็มีการโจทไมเปนอธิกรณกมี็ อธิกรณไม 
เปนการโจทกมี็ เปนอธิกรณดวยเปนการโจทดวยก็มี ฯ     
        [๖๖๗] บรรดาการโจทนั้น การโจทท่ีเปนอนุวาทาธิกรณ เปนไฉน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษท้ัุงหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมโจทภิกษุดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ  
ทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การประทวง  ความเปนผูคลอยตาม การ 
ทําความอุตสาหะโจท การตามเพ่ิมกําลังให ในเร่ืองนั้น  อันใด นี้ช่ือวา การโจทเปนอนุวาทาธิกรณ     
        บรรดาการโจทนั้น การโจทท่ีไมเปนอธิกรณ เปนไฉน     
        มารดากลาวหาบุตรบาง บุตรกลาวหามารดาบาง บิดากลาวหาบุตรบาง  บุตรกลาวหาบิดาบาง  
พี่ชายกลาวหานองชายบาง พี่ชายกลาวหานองหญิงบาง  นองหญิงกลาวหาพ่ีชายบาง สหายกลาวหา 
สหายบาง นี้ช่ือวา การโจทไมเปนอธิกรณ     
        บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณท่ีไมเปนการโจท เปนไฉน     
        อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ ววิาทาธิกรณ นี้ช่ือวา อธิกรณไมเปนการโจท     
        บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณท่ีเปนอธิกรณดวย เปนการโจทดวย เปนไฉน     
        อนุวาทาธิกรณ เปนอธิกรณดวย เปนการโจทดวย ฯ     
                                        อาปตตาธิกรณ     
        [๖๖๘] อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ อาบัติไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนอาบัติ เปนอธิกรณ 
ดวยเปนอาบัตดิวย อาบัติเปนอาปตตาธิกรณก็มี อาบัติไมเปนอธิกรณกมี็ อธิกรณไมเปนอาบัติก็มี  
เปนอธิกรณดวยเปนอาบัติดวยก็มี ฯ     



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 309 
        [๖๖๙] บรรดาอธิกรณนั้น อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ เปนไฉน     
        อาบัติ ๕ กองเปนอาปตตาธิกรณบาง อาบัติ ๗ กองเปนอาปตตาธิกรณบางนี้ช่ือวา อาบัต ิ
เปนอาปตตาธิกรณ     
        บรรดาอธิกรณนั้น อาบัติท่ีไมเปนอธิกรณ เปนไฉน     
        โสดาบัติ สมาบัติ นี้ช่ือวา อาบัติไมเปนอธิกรณ     
        บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณท่ีไมเปนอาบัติ เปนไฉน     
        กิจจาธิกรณ ววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ นี้ช่ือวาอธิกรณไมเปนอาบัติ     
        บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณท่ีเปนอธิกรณดวย เปนอาบัติดวย เปนไฉน     
        อาปตตาธิกรณ เปนอธิกรณดวย เปนอาบัตดิวย ฯ     
                                        กิจจาธิกรณ     
        [๖๗๐] กจิเปนกจิจาธิกรณ กิจไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนกิจ  เปนอธิกรณดวยเปน 
กิจดวย กิจเปนกิจจาธิกรณก็มี กิจไมเปนอธิกรณก็มี อธิกรณไมเปนกจิก็มี เปนอธิกรณดวยเปน 
กิจดวยก็มี ฯ     
        [๖๗๑] บรรดาอธิกรณนั้น กิจเปนกจิจาธิกรณ เปนไฉน     
        ความเปนหนาท่ี ความเปนกรณยีะแหงสงฆอันใด คือ อปโลกนกรรม  ญัตติกรรม ญัตติ 
ทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้ช่ือวา กจิเปนกิจจาธิกรณ     
        บรรดาอธิกรณนั้น กิจไมเปนอธิกรณ เปนไฉน     
        กิจท่ีจะตองทําแกพระอาจารย กิจท่ีจะตองทําแกพระอุปชฌายะ กิจท่ีจะตองทําแกภิกษุผู 
เสมออุปชฌายะ กิจท่ีจะตองทําแกภกิษุผูเสมอพระอาจารย นี้ช่ือวา กิจไมเปนอธิกรณ     
        บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณไมเปนกจิ เปนไฉน     
        วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ นี้ช่ือวา อธิกรณไมเปนกิจ     
        บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณท่ีเปนอธิกรณดวยเปนกิจดวย เปนไฉน  
        กิจจาธิกรณ เปนอธิกรณดวย เปนกจิดวย ฯ     
                                วิวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ ๒ อยาง     
        [๖๗๒] ววิาทาธิกรณยอมระงับดวยสมถะเทาไร      
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        วิวาทาธิกรณ ยอมระงับดวยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภยุยสิกา ๑ บางทีววิาทาธิ 
กรณไมอาศัยสมถะอยางหนึ่ง คือ เยภุยยสิกา พึงระงับดวยสมถะอยางเดียว คือสัมมุขาวินัย  
บางทีพึงตกลงกันได สมจริงดังท่ีตรัสไววา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมวิวาทกันวา     
        ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม     
        ๒. นี้เปนวินัย นี้ไมเปนวินัย     
        ๓. นี้พระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว นี้พระตถาคตเจาไมไดตรัสภาษติไว     
        ๔. นี้พระตถาคตเจาทรงประพฤติมา นีพ้ระตถาคตเจาไมไดทรง  ประพฤติมา     
        ๕. นี้พระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว นี้พระตถาคตเจาไมไดทรงบัญญัติไว     
        ๖. นี้เปนอาบัติ นี้ไมเปนอาบัติ     
        ๗. นี้เปนอาบัติเบา นี้เปนอาบัติหนกั     
        ๘. นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ นี้เปนอาบัติไมมีสวนเหลือ     
        ๙. นี้เปนอาบัติช่ัวหยาบ นี้เปนอาบัติไมช่ัวหยาบ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากภิกษพุวกนั้นสามารถระงับอธิกรณนั้นได นี้เรียกวา อธิกรณระงับ 
แลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนัน้ มีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ  
ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวนิัย  ความพรอมหนาบุคคล     
        ก็ความพรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวินยันั้นอยางไร คือ ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาไร  
ภิกษเุหลานั้นมาประชุมกัน นําฉันทะของผูควรฉันทะมา ผูอยูพรอมหนากันไมคัดคาน นี้ช่ือวา  
ความพรอมหนาสงฆในสัมมุขาวินัยนั้น     
        ก็ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวนิัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร คือ อธิกรณ 
นั้นระงับโดยธรรม โดยวินยั และโดยสัตถุศาสนใด นี้ช่ือวา  ความพรอมหนาธรรม ความพรอม 
หนาวนิัย ในสัมมุขาวินัยนั้น     
        ก็ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวนิัยนัน้อยางไร คือ โจทกและจําเลย  ท้ังสอง เปนคูตอสู 
ในคดีอยูพรอมหนากนั นี้ช่ือวา ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินยันั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากอธิกรณระงับอยางนี้ ผูทําร้ือฟนเปนปาจิตตีย  ท่ีร้ือฟน ผูใหฉันทะ 
ติเตียน เปนปาจิตตียท่ีติเตียน      
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        [๖๗๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุเหลานั้นไมสามารถระงับอธิกรณนั้น  ในอาวาสนั้นได  
พวกเธอพึงไปสูอาวาสที่มีภกิษุมากกวา หากพวกเธอกําลังไปสู  อาวาสนั้น สามารถระงับอธิกรณได 
ในระหวางทาง นี้เรียกวา อธิกรณระงับแลว  ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น  
มีอะไรบาง มีความพรอม  หนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวนิัย ความพรอมหนา 
บุคคล     
        ก็ความพรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวินยันั้นอยางไร คือ ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาไร  
ภิกษเุหลานั้นมาประชุมกัน นําฉันทะของผูควรฉันทะมา ผูอยู  พรอมหนากนัไมคัดคาน นี้ช่ือวา 
ความพรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวินัยนั้น     
        ก็ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวนิัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร  คือ อธิกรณนั้น 
ระงับโดยธรรม โดยวนิัย และโดยสัตถุศาสนใด นี้ช่ือวา  ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนา 
วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น     
        ก็ความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวนิัยนัน้อยางไร คือโจทกและจําเลย  ท้ังสอง เปนคู 
ตอสูในคดีอยูพรอมหนากนั นี้ช่ือวา ความพรอมหนาบุคคล ใน  สัมมุขาวินัยนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาอธิกรณระงับอยางนี้ ผูทําร้ือฟน เปนปาจิตตีย  ท่ีร้ือฟน ผูใหฉันทะ 
ติเตียน เปนปาจิตตียท่ีติเตียน ฯ     
        [๖๗๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุเหลานั้นกําลังไปสูอาวาสนั้น ไมสามารถระงับอธิกรณ 
นั้นในระหวางทางได พวกเธอไปถึงอาวาสนั้นแลว พึงกลาวกะภกิษุ  เจาถ่ินวา ทานท้ังหลาย  
อธิกรณนี้เกดิแลวอยางนี้ บังเกิดแลวอยางนี้ ขอโอกาส  ทานท้ังหลายจงระงับอธิกรณนี้โดยธรรม  
โดยวนิัย และโดยสัตถุศาสน ตามวิถี  ทางท่ีอธิกรณนี้จะพึงระงับดวยดี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาพวกภิกษเุจาถ่ินเปนผูแกกวา พวกภิกษุอาคันตุกะออนกวา พวกเธอพึง 
กลาวกะภกิษุอาคันตุกะวา ทานท้ังหลาย ขอนิมนตทาน  ท้ังหลายจงรวมอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
สักครูหนึ่ง ตลอดเวลาท่ีพวกผมจะ  ปรึกษากัน แตถาพวกภิกษเุจาถ่ินเปนผูออนกวา พวกภิกษ ุ
อาคันตุกะแกกวา  พวกเธอพึงกลาวกะภิกษุอาคันตุกะวา ทานท้ังหลาย ถาเชนนั้นขอทานท้ังหลาย   
จงอยู ณ ท่ีนี้สักครูหนึ่งจนกวาพวกผมจะปรึกษากัน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาพวกภิกษเุจาถ่ินกําลังปรึกษา คิดกันอยางนี้วา พวกเราไมสามารถระงับ 
อธิกรณนี้โดยธรรม โดยวินยั และโดยสัตถุศาสน พวกเธอไมพึงรับอธิกรณนั้นไว แตถากําลัง  
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ปรึกษา คิดกนัอยางนี้วา พวกเรา สามารถระงับอธิกรณนี้ไดโดยธรรม โดยวนิัย และโดยสัตถุศาสน  
พวกเธอพึงกลาวกะ  พวกภกิษุอาคันตุกะวา ทานท้ังหลาย ถาพวกทานจกัแจงอธิกรณนี้ตามท่ีเกิดแลว   
ตามท่ีอุบัติแลวแกพวกเรา เหมือนอยางพวกเราจกัระงับอธิกรณนี้โดยธรรม โดยวินยั และโดย 
สัตถุศาสนฉันใด อธิกรณนี้จกัระงับดวยดีฉันนั้น อยางนี้พวกเรา  จึงจักรับอธิกรณนี้ หากพวก 
ทานจักไมแจงอธิกรณนี้ตามที่เกิดแลว ตามที่อุบัติแลวแกพวกเรา เหมือนอยางพวกเราจักระงับ 
อธิกรณนี้โดยธรรม โดยวินยั และโดย  สัตถุศาสน ฉันใด อธิกรณนี้จกัไมระงับดวยด ีฉันนั้น  
พวกเราจักไมรับอธิกรณนี้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พวกภิกษเุจาถ่ินพึงรอบคอบอยางนี้แลวรับอธิกรณนั้นไว พวกภิกษ ุ
อาคันตุกะนั้น พึงกลาวกะพวกภิกษุเจาถ่ินวา พวกผมจกัแจงอธิกรณนี้ ตามท่ีเกิดแลว ตามท่ีอุบัติ 
แลว แกทานท้ังหลาย ถาทานสามารถระงับอธิกรณนี้  โดยธรรม โดยวนิัย และโดยสัตถุ 
ศาสน ระหวางเวลาเทานี้ได อธิกรณจักระงับ  ดวยดีเชนวานั้น อยางนี้ พวกผมจักมอบอธิกรณแกทาน 
ท้ังหลาย หากทานท้ังหลาย ไมสามารถระงับอธิกรณนี้โดยธรรม โดยวนิัย และโดยสัตถุศาสน  
ระหวางเวลา  เทานี้ได อธิกรณจักไมระงับดวยดีเชนวานัน้ พวกผมจักไมมอบอธิกรณนี้แกทานท้ังหลาย  
พวกผมนีแ้หละจักเปนเจาของอธิกรณนี้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พวกภิกษุอาคันตุกะพึงรอบคอบอยางนี้ แลวจึงมอบอธิกรณนัน้แกพวก 
ภิกษเุจาถ่ิน     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาภกิษุเหลานั้นสามารถระงับอธิกรณนั้นได นีเ้รียกวาอธิกรณระงับ 
ดีแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนัน้ มีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ  
ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวนิัย ความพรอมหนาบุคคล ...     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทําร้ือฟน เปนปาจิตตีย ท่ีร้ือฟน ผูให 
ฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียท่ีติเตียน ฯ     
                                        อุพพาหิกวิธี     
        [๖๗๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษเุหลานั้นวินิจฉัยอธิกรณนัน้อยูมีเสียงเซ็งแซเกิด 
ข้ึนและไมทราบความแหงถอยคําท่ีกลาวแลวนั้น เราอนญุาตให  ระงับอธิกรณเห็นปานนี้ดวยอุพพา 
หิกวิธี ภิกษุผูประกอบดวยองคคุณ ๑๐ ประการ  สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกวิธี  
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                                องคคุณ ๑๐ ประการ     
        ๑. เปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภยั 
ในโทษมีประมาณเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท  ท้ังหลาย     
        ๒. เปนพหูสูต ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ ธรรมเหลานั้นใดไพเราะ ในเบื้องตน ทามกลาง  
และท่ีสุด ยอมสรรเสริญพรหมจรรยอันบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง พรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ 
ธรรมท้ังหลายเห็นปานนี้ ยอมเปนอันเธอสดับมาก ทรงไว ส่ังสมดวยวาจา เขาไปเพงดวยใจ  
แทงตลอดดีแลวดวยทิฐิ     
        ๓. จําปาติโมกขท้ังสองไดดีโดยพิสดาร จําแนกดี สวดดี วินิจฉัยถูกตองโดยสูตร  
โดยอนุพยัญชนะ     
        ๔. เปนผูตั้งม่ันในพระวินัย ไมคลอนแคลน     
        ๕. เปนผูอาจช้ีแจงใหคูตอสูในอธิกรณยินยอม เขาใจ เพงเหน็ เล่ือมใส     
        ๖. เปนผูฉลาดเพ่ือยังอธิกรณอันเกดิข้ึนใหระงับ     
        ๗. รูอธิกรณ     
        ๘. รูเหตุเกิดอธิกรณ     
        ๙. รูความระงับแหงอธิกรณ     
        ๑๐. รูทางระงับอธิกรณ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองคคุณ ๑๐ นี้  ดวยอุพพาหกิวิธี ฯ     
        [๖๗๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึสมมติอยางนี ้พึงขอรองภิกษุกอน คร้ันแลว 
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-     
                                        กรรมวาจาสมมติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เม่ือพวกเราวินจิฉัยอธิกรณนี้ อยู มีเสียงเซ็งแซ 
เกิดข้ึนและไมทราบอรรถแหงถอยคําท่ีกลาวแลวนั้น  ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆ 
พึงสมมติภิกษมีุช่ือนี้ดวย มี  มีช่ือนี้ดวย เพือ่ระงับอธิกรณนี้ ดวยอุพพาหิกวิธี นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เม่ือพวกเราวินจิฉัยอธิกรณ  นี้อยู มีเสียงเซ็งแซเกิด 
ข้ึน และไมทราบความแหงถอยคําท่ีกลาว  แลวนั้น สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้ดวย มีช่ือนีด้วย เพื่อ  
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ระงับอธิกรณนี้  ดวยอุพพาหิกวิธี การสมมติภิกษมีุช่ือนีด้วย มีช่ือนี้ดวย เพื่อระงับอธิกรณนี้  
ดวยอุพพาหกิวิธี ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้ 
พึงพูด     
        ภิกษุมีช่ือนี้ดวย มีช่ือนี้ดวย อันสงฆสมมติแลว เพื่อระงับอธิกรณนี้ ดวยอุพพาหกิวธีิ  
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง  ความนี้ไว ดวยอยางนี้ ฯ     
        [๖๗๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุเหลานั้นสามารถระงับอธิกรณนัน้ดวยอุพพาหกิวิธี  
นี้เรียกวา อธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง มี 
ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวนิัย  ความพรอมหนาบุคคล ...     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทําร้ือฟน เปนปาจิตตีย ท่ีร้ือฟน ฯ     
        [๖๗๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษเุหลานั้นวินิจฉัยอธิกรณนัน้อยูในบริษัทนั้นพึงมี 
ภิกษุธรรมกถึก เธอจําสูตรไมไดเลย จําวภิงัคแหงสูตรก็ไมได เธอไมไดสังเกตใจความ ยอมคาน 
ใจความตามเคาพยัญชนะ ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถพึงประกาศใหภกิษเุหลานั้นทราบดวยคณะญัตติ  
วาดังนี:้-     
                                        กรรมวาจาคณะญัตติ     
        ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา ภกิษุมีช่ือนี้รูปนี้เปนธรรมกถึกเธอจําสูตรไมไดเลย  
จําวภิังคแหงสูตรก็ไมได เธอไมไดสังเกต  ใจความ ยอมคานใจความตามเคาพยัญชนะ ถา 
ความพรอมพรั่งของ  ทานท้ังหลายถึงท่ีแลว พวกเราพึงขับภิกษุมีช่ือนี้ใหออกไป แลวท่ีเหลือ 
พึงระงับอธิกรณนี้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาภกิษุเหลานั้นขับภิกษนุั้นออกไปแลวสามารถระงับอธิกรณนั้นไดนี ้
เรียกวา อธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวนิัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง มี 
ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวนิัย ความพรอมหนาบุคคล ...     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทําร้ือฟน เปนปาจิตตียท่ีร้ือฟน ฯ     
        [๖๗๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษเุหลานั้นวินิจฉัยอธิกรณนัน้อยูในบริษัทนั้นพึงมี 
ภิกษุธรรมกถึก เธอจําสูตรได แตจําวิภังคแหงสูตรไมไดเลย เธอไมสังเกตใจความ ยอมคานใจ 
ความตามเคาพยัญชนะ ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ  พึงประกาศใหภิกษุเหลานั้นทราบดวยคณะญัตติ 
วาดังนี:้-      



พระวนิัยปฎก เลม ๖ จุลวรรคภาค ๑ - หนาท่ี 315 
                                        กรรมวาจาคณะญัตติ     
        ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา ภกิษุมีช่ือนี้รูปนี้เปนธรรมกถึกเธอจําสูตรได แต 
จําวภิังคแหงสูตรไมไดเลย เธอไมสังเกตใจความ  ยอมคานใจความตามเคาพยัญชนะ ถา 
ความพรอมพรั่งของทานท้ัง  หลายถึงท่ีแลว พวกเราพึงขับภิกษุมีช่ือนี้ใหออกไป แลวท่ีเหลือ 
พึง  ระงับอธิกรณนี้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาภกิษุเหลานั้นขับภิกษนุั้นออกไปแลว สามารถระงับอธิกรณนั้นได  
นี้เรียกวา อธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัย  ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง  
มีความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย  ความพรอมหนาบุคคล ...     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทําร้ือฟนเปนปาจิตตีย ท่ีร้ือฟน ฯ     
        [๖๘๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาภิกษุเหลานั้นไมสามารถระงับอธิกรณนั้นดวยอุพพาหิกวิธี  
พวกเธอพึงมอบอธิกรณนั้นแกสงฆวา ทานเจาขา พวกขาพเจา  ไมสามารถระงับอธิกรณนี้ดวย 
อุพพาหิกวิธี ขอสงฆนั่นแหละจงระงับอธิกรณนี้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาต ใหระงับอธิกรณเห็นปานนี้ดวยเยภยุยสิกาพึงสมมติภิกษ ุ
ผูประกอบดวยองคคุณ ๕ ใหเปนผูใหจับสลาก คือ     
        ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ     
        ๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง     
        ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะความงมงาย     
        ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะความกลัว และ     
        ๕. พึงรูจกัสลากท่ีจับแลวและยังไมจบั     
        ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษกุอน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาดผูสามารถ พึง 
ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-     
                                        กรรมวาจาสมมติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆ ถึงท่ีแลว สงฆพึงสมมติ 
ภิกษุมีช่ือนี้ ใหเปนผูใหจับสลาก นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้ ให  เปนผูใหจับสลาก การ 
สมมติภิกษุมีช่ือนี้ ใหเปนผูใหจับสลาก ชอบแก  ทานผูใด ทานผูนั้นพงึเปนผูนิ่ง ไมชอบแก 
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด      
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        ภิกษุมีช่ือนี้อันสงฆสมมติแลว ใหเปนผูใหจับสลาก ชอบแก สงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง  
ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้     
        ภิกษุผูใหจับสลากน้ัน พึงใหภิกษุท้ังหลายจับสลาก ภิกษพุวกธรรมวาทีมากกวา ยอมกลาว 
ฉันใด พึงระงับอธิกรณนั้น ฉันนั้น นี้เรียกวา อธิกรณระงับ  แลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขา 
วินัย และเยภุยยสิกา ในสัมมุขาวินัยนั้นมี  อะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม  
ความพรอมหนาวินยั  ความพรอมหนาบุคคล     
        ก็ความพรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวินยันั้นอยางไร คือ ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาไร  
ภิกษเุหลานั้นมาประชุมกัน นําฉันทะของผูควรฉันทะมา ผูอยูพรอมหนากันไมคัดคาน นี้ช่ือวาความ 
พรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวนิัยนัน้     
        ก็ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวนิัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร  คือ อธิกรณนั้น 
ระงับโดยธรรม โดยวนิัย และโดยสัตถุศาสนใด นี้ช่ือวา ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนา 
วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น     
        ก็ความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวนิัยนัน้อยางไร คือโจทกและจําเลย ท้ังสอง เปนคู 
ตอสูในคดีอยูพรอมหนากนั นี้ช่ือวาความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้น     
        ก็ในเยภุยยสิกานั้นมีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไปเฉพาะ ความ 
รับรอง ความไมคัดคานกรรมในเยภยุยสิกาอันใด นี้มีในเยภยุยสิกานั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากอธิกรณระงับอยางนี้ ผูทําร้ือฟนเปนปาจิตตียท่ีร้ือฟน ผูใหฉันทะ 
ติเตียน เปนปาจิตตียท่ีติเตียน ฯ     
                                        วิธีจับสลาก ๓ วธีิ     
        [๖๘๑] โดยสมัยนัน้แล อธิกรณเกิดแลวอยางนี้ อุบัตแิลวอยางนี้ ในพระนครสาวัตถี  
จึงภิกษุเหลานัน้ไมพอใจดวยการระงับอธิกรณของสงฆ ในพระนครสาวัตถี ไดทราบขาววา ใน 
อาวาสโนน มีพระเถระอยูหลายรูป เปนผูคงแกเรียน ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย  
ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม  มีปญญา เปนลัชชี มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา หากพระเถระ 
เหลานั้นพึงระงับ อธิกรณนี้โดยธรรม โดยวนิัย และโดยสัตถุศาสน อยางนี้อธิกรณนี้พงึระงับดวย   
ดี จึงไปสูอาวาสนั้น แลวเรียนกะพระเถระพวกนั้นวา ทานเจาขา อธิกรณนี้  เกิดแลวอยางนี้  
อุบัติแลวอยางนี้ ขอโอกาส ขอรับ ขอพระเถระท้ังหลายจงระงับอธิกรณนี้ โดยธรรม โดยวนิัย  
และโดยสัตถุศาสน ตามวิถีทางท่ีอธิกรณนี้พึงระงับดวยดี     
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        จึงพระเถระพวกน้ันชวยระงับอธิกรณนั้นแลว เหมือนอยางท่ีสงฆในพระนครสาวัตถีระงับ 
แลว ตามวิธีท่ีระงับดวยดแีลวฉะนัน้  คร้ังนั้น ภกิษุผูไมยนิดี  ไมพอใจดวยการระงับอธิกรณของสงฆ 
ในพระนครสาวัตถีนั้น ไมพอใจดวยการ  ระงับอธิกรณของพระเถระมากรูป ไดทราบขาววา ในอาวาส 
โนน มีพระเถระอยู  ๓ รูป ... มีพระเถระอยู ๒ รูป ... มีพระเถระอยูรูปเดียว เปนผูคงแกเรียน  
ชํานาญ  ในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา เปนลัชชี  
มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา หากพระเถระนั้นพึงระงับอธิกรณนี้โดยธรรมโดยวินยั และโดย 
สัตถุศาสน อยางนี้ อธิกรณนีพ้ึงระงับดวยด ีจึงไปสูอาวาสนั้น แลวเรียนกะพระเถระน้ันวา  
ทานขอรับ อธิกรณนี้เกิดแลวอยางนี้ อุบัติแลวอยางนี้ ขอโอกาส ขอรับ ขอพระเถระจงระงับ 
อธิกรณนี้ โดยธรรม โดยวินยั และโดยสัตถุศาสน ตามวิถีทางท่ีอธิกรณนี้จะพึงระงับดวยดี     
        จึงพระเถระนั้นชวยระงบัอธิกรณนั้นแลว เหมือนอยางท่ีสงฆในพระนครสาวัตถีระงับแลว 
เหมือนอยางท่ีพระเถระมากรูประงับแลว เหมือนอยางท่ีพระเถระ ๓ รูประงับแลว และเหมือนอยางท่ี 
พระเถระ ๒ รูประงับแลว ตามวิธีท่ีระงับดวย  ดแีลว ฉะนั้น     
        คร้ังนั้น ภิกษุผูท่ีไมพอใจดวยการระงับอธิกรณของสงฆในพระนครสาวัตถี ไมพอใจดวยการ 
ระงับอธิกรณของพระเถระมากรูป ไมพอใจดวยการระงับอธิกรณ  ของพระเถระ ๓ รูป ไมพอใจ 
ดวยการระงับอธิกรณของพระเถระ ๒ รูป ไมพอใจ  ดวยการระงับอธิกรณของพระเถระรูปเดียว จึงเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาค แลว  กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อธิกรณท่ีพิจารณาแลวนั้นเปนอันสงบระงับดแีลว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
เราอนุญาตวิธีจับสลาก ๓ อยาง คือ ปกปด ๑ กระซิบบอก ๑  เปดเผย ๑ ตามความยินยอมของ 
ภิกษพุวกนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กว็ิธีจับสลากปกปด เปนไฉน     
        ภิกษุผูใหจับสลากน้ัน พึงทําสลากใหมีสี และไมมีสี แลวเขาไปหา ภิกษุทีละรูปๆ แลว 
แนะนําอยางนีว้า นี้สลากของผูกลาวอยางนี้ นี้สลากของผู  กลาวอยางนี้ ทานจงจับสลากท่ีชอบใจ  
เม่ือภิกษุนั้นจบัแลว พึงแนะนําวา ทานอยาแสดงแกใครๆ ถารูวาอธรรมวาทีมากกวา พึงบอกวา 
สลากจับไมดี แลวใหจับใหม ถารูวาธรรมวาทีมากกวา พึงประกาศวา สลากจับดีแลว ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย วิธีจบัสลากปกปดเปนอยางนีแ้หละ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กว็ิธีจับสลากกระซิบบอก เปนไฉน     
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        ภิกษุผูใหจับสลากน้ัน พึงกระซิบบอกท่ีใกลหูของภิกษแุตละรูปๆ วา นี้สลากของผู 
กลาวอยางนี้ นี้สลากของผูกลาวอยางนี้ ทานจงจับสลากท่ีชอบใจเม่ือภิกษนุั้นจับแลว พึงแนะนํา 
วา ทานอยาบอกแกใครๆ ถารูวา อธรรมวาที มากกวา พงึบอกวา สลากจับไมดี แลวใหจับใหม  
ถารูวาธรรมวาทีมากกวา  พึงประกาศวา สลากจับดีแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย วิธีจับสลากกระซิบบอก 
เปนอยางนีแ้หละ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กว็ิธีจับสลากเปดเผย เปนไฉน     
        ถารูวาธรรมวาทีมากกวา พึงใหจับสลากเปดเผย อยางแจมแจง วิธีจบัสลากเปดเผย 
เปนอยางนีแ้หละ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย วิธีจบัสลาก ๓ อยางนี้แล ฯ     
                                อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ ๔ อยาง     
        [๖๘๒] อนุวาทาธิกรณยอมระงับดวยสมถะเทาไร     
        อนุวาทาธิกรณยอมระงับดวยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑  อมูฬหวินยั ๑  
ตัสสปาปยสิกา ๑ ฯ     
        [๖๘๓] บางทีอนุวาทาธิกรณ ไมอาศัยสมถะ ๒ อยาง คือ อมูฬหวนิัย ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ 
ระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติ  วินัย ๑ บางทีพึงตกลงกนัได สมจริงดงัท่ีตรัส 
ไววา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภกิษุ  ท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ โจทภิกษุดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล สงฆพึง 
ใหสติวนิัยแก  ภิกษนุั้น ผูถึงความไพบูลยแหงสติอยูแลว ก็แล สงฆพึงใหสติวินยัอยางนี้     
                                        วิธีใหสติวนิัย     
        ภิกษนุั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภกิษผูุแกกวา  นั่งกระหยง 
ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอวาดังนี้:-     
                                        คําขอสติวินัย     
        ทานเจาขา ภิกษุท้ังหลายยอมโจทขาพเจาดวยศีลวิบัติ อันไมมีมูล ทานเจาขา ขาพเจาน้ัน 
ถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอสติวินัยกะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๖๘๔] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ จตุตถกรรมวาจา วา 
ดังนี้:-      
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                                กรรมวาจาใหสติวินัย     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษท้ัุงหลายยอมโจทภิกษุ  มีช่ือนี้ ดวยศีลวิบัตอัิน 
ไมมีมูล เธอถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอสติวินัยกะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ี 
แลว สงฆพึงใหสติวินยั แกภกิษุมีช่ือนี้ ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว นีเ้ปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษท้ัุงหลายยอมโจทภิกษุ  มีช่ือนี้ ดวยศีลวิบัตอัิน 
ไมมีมูล เธอถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอสติวินัยกะสงฆ สงฆใหสติวินัยแกภิกษุมีช่ือนี้ ผู 
ถึงความไพบูลยแหง  สติแลว การใหสติวนิยัแกภิกษุมีช่ือนี้ ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว   
ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผู  นัน้พึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        สติวินัยอันสงฆ ใหแลวแกภกิษุมีช่ือนี ้ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว ชอบแกสงฆ  
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวย  อยางนี้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นี้เรียกวา อธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไรดวยสัมมุขาวินยักับสติ 
วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ  ความพรอมหนาธรรม ความพรอม 
หนาวนิัย ความพรอมหนาบุคคล ...     
        ก็ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวนิัยนัน้อยางไร คือ โจทกและจําเลยท้ังสองเปนคูตอ 
สูในคดีอยูพรอมหนากนั นีช่ื้อวา ความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวนิัยนัน้     
        ในสติวินยันั้นมีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไปเฉพาะ ความ 
รับรอง ความไมคัดคานกรรม คือสติวินัยอันใด นี้มีในสตวิินัยนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทําร้ือฟน เปนปาจิตตียท่ีร้ือฟน ผูให 
ฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียท่ีติเตียน ฯ     
        [๖๘๕] บางทีอนุวาทาธิกรณไมอาศัยสมถะ ๒ อยาง คือ สติวินัย ๑  ตัสสปาปยสิกา ๑  
พึงระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑ บางทีพึงตกลงกันได สมจริงดังท่ี 
ตรัสไววา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ วกิลจริต มีจิตแปรปรวน ได  ประพฤตลิะเมิดกจิ 
อันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและพยายาม  ทําดวยกาย ภิกษท้ัุงหลายยอมโจท  
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เธอดวยอาบัตท่ีิเธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน  ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จง 
ระลึกอาบัติเหน็ปานนี้ เธอกลาวอยางนีว้า ทานท้ังหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤต ิ
ละเมิด  กจิอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย  ผมระลึก 
อาบัตินั้นไมได ผมหลงไดทําส่ิงนี้แลว ภกิษุท้ังหลายผูอันเธอกลาวอยูแม  อยางนัน้ ก็ยังโจทเธออยู 
ตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สงฆพึงใหอมูฬหวนิัยแกภกิษนุั้น ผูหายหลงแลว ก็แล สงฆพงึให 
อมูฬหวินยัอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภกิษผูุแกกวา นั่ง 
กระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:-     
                                        คําขออมูฬหวินัย     
        ทานเจาขา ขาพเจาวกิลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควรแกสมณะ 
เปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ภิกษุท้ังหลายโจทขาพเจา ดวยอาบัติท่ี 
ขาพเจาวกิลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติ 
เห็นปานนี้ ขาพเจากลาวกะ  ภิกษพุวกนั้นอยางนีว้า ทานท้ังหลาย ขาพเจาวิกลจริต มีจติแปรปรวน  
ไดประพฤติ  ละเมิดกจิอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย  
ขาพเจาระลึกอาบัตินั้นไมได ขาพเจาหลงไดทําส่ิงนี้แลว ภิกษุท้ังหลายผูอันขาพเจากลาวอยูแมอยาง 
นั้น กย็ังโจทขาพเจาอยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว  จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ ทานเจาขา  
ขาพเจานั้นหายหลงแลว ขออมูฬหวินยักะสงฆ     
        พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม ฯ     
        [๖๘๖] ภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วา 
ดังนี้:-     
                                กรรมวาจาใหอมูฬหวนิัย     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ วกิลจริต  มีจิตแปรปรวน ได 
ประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก  ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย 
ภิกษุท้ังหลายโจทเธอ ดวยอาบัติท่ีเธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดตองแลววา  
ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกลาวอยางนี้วา  ทานท้ังหลาย ผมวิกลจริต  
มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกจิอัน  ไมควรแกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและ  
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พยายามทําดวย  กาย ผมระลึกอาบัตินั้นไมได  ผมหลงไดทําส่ิงนี้แลว ภกิษุท้ังหลายผูอันเธอ 
กลาวอยูแมอยางนั้น กย็ังโจทเธออยูตามเดมิวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเหน็ปานนี้  
เธอหายหลงแลว ขออมูฬหวนิัยกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงให 
อมูฬหวินยัแก  ภิกษุมีช่ือนี้ ผูหายหลงแลว นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ วกิลจริตมีจิตแปรปรวน ไดประพฤติ 
ละเมิดกจิอันไมควรแกสมณะเปนอันมากท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ภกิษ ุ
ท้ังหลายโจทเธอดวย  อาบัตท่ีิเธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตอง   
อาบัติแลว   จงระลึกอาบัติเหน็ปานนี้  เธอกลาวอยางนีว้า   ทานท้ังหลาย   ผมวิกลจริต  มีจิต 
แปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจาและ 
พยายามทําดวยกาย ผมระลึกอาบัตินั้นไมได ผมหลงไดทําส่ิงนี้แลว ภกิษุท้ังหลายผูอันเธอ 
กลาวอยูแมอยางนั้น กย็ังโจทเธออยูตามเดมิวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเหน็ปานนี้   
เธอหายหลงแลว ขออมูฬหวนิัยกะสงฆ สงฆใหอมูฬหวินยัแกภิกษุมีช่ือนี้  ผูหายหลงแลว ชอบ 
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        อมูฬหวนิัยอันสงฆใหแลว แกภกิษุมีช่ือนี้ ผูหายหลงแลวชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางน้ี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัยกบัอมูฬห 
วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความพรอม  หนาธรรม ความพรอมหนา 
วินัย ความพรอมหนาบุคคล ...     
        ในอมูฬหวินัยนั้น มีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไปเฉพาะ  
ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม คืออมูฬหวินยัอันใด นี้มีในอมฬูหวนิัยนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทําร้ือฟน เปนจิตตียท่ีร้ือฟน ผูให 
ฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียท่ีติเตียน ฯ      
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        [๖๘๗] บางที อนุวาทาธิกรณไมอาศัยสมถะ ๒ อยาง คือ สติวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑ พึง 
ระงับดวยอสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ บางทีพงึตกลงกันได สมจริงดัง 
ท่ีตรัสไววา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ โจทภิกษดุวยครุกาบัตใินทามกลางสงฆวา ทาน 
ตองครุกาบัติ คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติท่ีใกลปาราชิกแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้     
        ภิกษจุําเลยนั้นกลาวอยางนี้วา คุณ ผมระลึกไมไดเลยวา ตองครุกาบัติเห็น ปานนี้ คือ อาบัติ 
ปาราชิก หรืออาบัติใกลปาราชิก     
        ภิกษุผูโจทกนั้น ยอมคาดค้ันภกิษุจําเลยนั้นนั่นผูเปล้ืองตนอยูวา เอาเถิด  ทานจงรูดวยดี ถา 
ทานระลึกไดวาตองครุกาบัติเห็นปานนี้คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติ  ท่ีใกลปาราชิก     
        ภิกษจุําเลยนั้นกลาวอยางนี้วา คุณ ผมระลึกไมไดวา ตองครุกาบัติเห็นปานนี้  คืออาบัติ 
ปาราชิก หรืออาบัติใกลปาราชิก แตระลึกไดวา ตองอาบัติแมเล็กนอยเห็นปานนี้     
        ภิกษุผูโจทกนั้น ยอมคาดค้ันภกิษุจําเลยนั้นนั่นผูเปล้ืองตนอยูวา เอาเถิดทานจงรูดวยดี  
ถาทานระลึกไดวา ตองครุกาบัติเห็นปานนี้ คืออาบัติปาราชิก หรือ  อาบัติท่ีใกลปาราชิก     
        ภิกษจุําเลยนั้นกลาวอยางนี้วา คุณ ผมตองอาบัติเล็กนอยช่ือนี้ ผมไมถูกถาม ก็ปฏิญาณ ผม 
ตองครุกาบัติเห็นปานนี้ คือ อาบัติปาราชิกหรืออาบัติท่ีใกลปาราชิก  ผมถูกถามแลวจกัไมปฏิญาณหรือ     
        ภิกษุผูโจทกนั้นกลาวอยางนีว้า คุณ กท็านตองอาบัติแมเล็กนอยช่ือนี้ ทานไมถูกถามแลว 
จักไมปฏิญาณ ก็ทานตองครุกาบัติเหน็ปานนี้ คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติท่ีใกลปาราชิก ทานไม 
ถูกถามแลวจักปฏิญาณหรือ เอาเถิด ทานจงรูดวยดี  ถาทานระลึกไดวาตองครุกาบัติเหน็ปานนี้ คือ  
อาบัติปาราชิก หรืออาบัติท่ีใกลปาราชิก     
        ภิกษจุําเลยนั้นกลาวอยางนี้วา คุณ ผมระลึกไดวา ตองครุกาบัติเห็นปานนี้  คือ อาบัติปาราชิก  
หรืออาบัติท่ีใกลปาราชิก คํานั้นผมพูดเลน คํานั้นผมพูดพลอยไปผมระลึกไมไดวา ตองครุกาบัติ 
เห็นปานนี้ คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติท่ีใกลปาราชิก     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สงฆพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมนั่นแกภกิษุนัน้แล ฯ     
                                วิธีทําตัสสปาปยสิกากรรม     
        [๖๘๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆพงึทําตัสสปาปยสิกากรรมอยางนี้  ภิกษุผูฉลาด  
ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี:้-      
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                                        กรรมวาจาทําตัสสปาปยสิกา     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ ถูกซักถามถึงครุกาบัติในทามกลาง 
สงฆ ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณแลวปฏิเสธ ใหการกลับไปกลับมา กลาวเท็จท้ังท่ีรู ถา 
ความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภกิษุมีช่ือนี้ นีเ้ปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้รูปนี้ ถูกซักถามถึงครุกาบัติในทาม 
กลางสงฆ ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณแลวปฏิเสธ ใหการกลับไปกลับมา กลาวเท็จท้ังท่ีรู  
สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมแก  ภกิษุมีช่ือนี้ การทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภกิษุมีช่ือนี้ ชอบแก 
ทานผูใด  ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสอง ...     
        ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังท่ีสาม ...     
        ตัสสปาปยสิกากรรม อันสงฆทําแลวแกภกิษุมีช่ือนี ้ชอบแกสงฆ  เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา 
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัยกบัตัสส 
ปาปยสิกา ในสัมมุขาวินัยนัน้มีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม ความ 
พรอมวินยั ความพรอมหนาบุคคล ...     
        ในตัสสปาปยสิกานั้นมีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไปเฉพาะ  
ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม คือ ตัสสปาปยสิกา  อันใด  นี้มีในตัสสปาปยสิกานั้น 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทําร้ือฟนเปนปาจิตตียท่ีร้ือฟน ผูให 
ฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียท่ีติเตียน ฯ     
                                อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ ๓ อยาง     
        [๖๘๙] อาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ ๓ อยาง  
คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญาณตกรณะ ๑ ติณวตัถารกะ ๑ ฯ     
        [๖๙๐] บางที อาปตตาธิกรณ ไมอาศัยสมถะอยางหนึ่ง คือติณวตัถารกะ พึงระงับดวย 
สมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญาณตกรณะ ๑ บางทีพึงตกลงกันได สมจริงดังท่ีตรัสไววา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุในธรรมวินยันี้ ตองลหุกาบัติแลวเธอพึงเขาไปหาภกิษรูุปหนึ่ง  
หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนี้วา  คุณ ผมตองอาบัติช่ือนี้  
ผมแสดงคืนอาบัตินั้น      
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        ภิกษุผูรับนั้นพึงกลาววา คุณเห็นหรือ     
        ภิกษุผูแสดงนั้นพึงกลาววา ขอรับ ผมเห็น     
        ภิกษุผูรับนั้นพึงกลาววา คุณพึงสํารวมตอไป     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัยกบั 
ปฏิญญาตกรณะ ในสัมมุขาวินัยมีอะไรบาง มีความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ความ 
พรอมหนาบุคคล ...     
        ก็ความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวนิัยนัน้อยางไร คือผูแสดงกับผูรับแสดง ท้ังสองอยู 
พรอมหนากนั นี้ช่ือวา ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้น     
        ในปฏิญญาตกรณะนั้น มีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไปเฉพาะ  
ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม คือ ปฏิญญาตกรณะอันใด นี้มีในปฏิญญาตกรณะนั้น     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูรับร้ือฟนเปนปาจิตตียท่ีร้ือฟน หาก 
ไดการแสดงนัน้อยางนี้ นั่นเปนความดี หากไมได ภิกษุนัน้พึงเขาไปหาภิกษุมากรูปดวยกัน หมผา 
อุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนี้วา ทาน 
เจาขา ขาพเจาตองอาบัติช่ือนี้ ขาพเจาแสดงคืนอาบัตินั้น     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหภิกษพุวกนั้นทราบดวยคณะญัตติวา  ขอทานทั้งหลาย 
จงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้รูปนี้ระลึก เปดเผย ทําใหตื้น แสดงอาบัติ ถาความพรอมพร่ังของ 
ทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ขาพเจาขอรับอาบัติของภิกษุมีช่ือนี้  แลวกลาววา เธอเห็นหรือ     
        ภิกษุผูแสดงพึงกลาววา ขอรับ ผมเห็น     
        ภิกษุผูรับพึงกลาววา คุณพึงสํารวมตอไป     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัยกบั 
ปฏิญญาตกรณะ ในสัมมุขาวินัยนั้น มีอะไรบาง มีความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวนิัย  
ความพรอมหนาบุคคล ...     
        ก็ความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวนิัยนัน้อยางไร คือ ผูแสดงกับผูรับแสดง ท้ังสองอยู 
พรอมหนากนั นี้ช่ือวา ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้น ในปฏิญญาตกรณะนั้น มีอะไร 
บาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไป เฉพาะ ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม  
คือ ปฏิญญาตกรณะอันใด นีมี้ในปฏิญญาตกรณะนั้น      
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูรับร้ือฟน เปนปาจิตตียท่ีร้ือฟน หาก 
ไดการแสดงนัน้อยางนี้ นั่นเปนความดี หากไมได ภิกษุนัน้พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงค 
เฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี  แลวกลาวอยางนีว้า ทานเจาขา ขาพเจา 
ตองอาบัติช่ือนี้ ขาพเจาแสดงคืนอาบัตินั้น     
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวา ทานเจาขาขอสงฆจงฟง 
ขาพเจา ภกิษุมีช่ือนี้รูปนี้ ระลึก เปดเผย ทําใหตื้น แสดงอาบัติ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว  
ขาพเจาพึงรับอาบัติของภิกษุมีช่ือนี้ แลวพึงกลาววา เธอเห็นหรือ     
        ภิกษุผูแสดงพึงกลาววา ขอรับ ผมเห็น     
        ภิกษุผูรับพึงกลาววา คุณพึงสํารวมตอไป     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัยกบั 
ปฏิญญาตกรณะ ในสัมมุขาวินัยนั้น มีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม 
ความพรอมหนาวินยั ความพรอมหนาบุคคล ...     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูรับร้ือฟน เปนปาจิตตีย ท่ีร้ือฟน  
ผูใหฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียท่ีติเตียน ฯ     
        [๖๙๑] บางทีอาปตตาธิกรณไมอาศัยสมถะอยางหนึ่ง คือ ปฏิญญาตกรณะพึงระงับดวย 
สมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ตณิวตัถารกะ ๑ บางทีพึงตกลงกันได สมจริงดังท่ีตรัสไววา     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกดิความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึง 
ความววิาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมากท้ังท่ีกลาวดวยวาจา และ 
พยายามทําดวยกาย ถาพวกภิกษใุนหมูนั้นคิดอยางนีว้าพวกเราเกดิความบาดหมาง เกดิความ 
ทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิด กิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจา  
และพยายามทําดวยกาย ถาพวกเราจกัปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพื่อ 
ความรุนแรง  เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหระงับอธิกรณ 
เห็นปานนี้ ดวยติณวัตถารกะ     
                                        วิธีระงับ     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล สงฆพึงระงับอธิกรณอยางนี้     
        ภิกษุทุกๆ รูป พึงประชุมในท่ีแหงเดยีวกัน คร้ันแลวภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ 
ใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-      
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                                        ญัตติกรรมวาจา     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง  เกดิความทะเลาะ  
ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร  แกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจา 
และพยายามทําดวยกาย  ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป   
เพื่อความรุนแรง เพ่ือความรายกาจ เพื่อความแตกกนัก็ได ถาความ  พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ี 
แลว สงฆพึงระงับอธิกรณนี้ ดวยติณวัตถารกะเวนอาบัติท่ีมีโทษหนัก เวนอาบัติท่ีเนื่องดวย 
คฤหัสถ     
        บรรดาภกิษุฝายเดียวกนั ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหฝายของตนทราบ ดวย 
คณะญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-     
                                        คณะญัตติกรรมวาจา     
        ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง  เกิดความทะเลาะ ถึงความ 
วิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควร  แกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจา และ 
พยายามทําดวยกาย  ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป   
เพื่อความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกนัก็ได ถาความ  พรอมพร่ังของทาน 
ท้ังหลายถึงท่ีแลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทาน  ท้ังหลายและอาบัตขิองตนในทามกลางสงฆ  
ดวยติณวัตถารกะ เวนอาบัติ  ท่ีมีโทษหนัก เวนอาบัติท่ีเนื่องดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแก 
ทานท้ังหลาย และเพื่อประโยชนแกตน ฯ     
        [๖๙๒] ลําดับนั้น บรรดาภิกษุฝายเดยีวกันอีกพวกหน่ึง ภิกษุผูฉลาด  ผูสามารถ พึง 
ประกาศใหฝายของตนทราบ ดวยคณะญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-     
                                        คณะญัตติกรรมวาจา     
        ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง  เกิดความทะเลาะ ถึงความ 
วิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควร  แกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจา และ 
พยายามทําดวยกาย  ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป   
เพื่อความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกนัก็ได ถาความ  พรอมพร่ังของทาน 
ท้ังหลายถึงท่ีแลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทาน  ท้ังหลาย และอาบัติของตนในทามกลางสงฆ  
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ดวยติณวัตถารกะเวนอาบัติท่ีมีโทษหนัก เวนอาบัติท่ีเนื่องดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแกทาน 
ท้ัง  หลาย และเพื่อประโยชนแกตน ฯ     
        [๖๙๓] บรรดาภิกษุฝายเดียวกัน ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี:้-     
                                        ญัตติทุติยกรรมวาจา     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง  เกดิความววิาทอยู 
ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร  แกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจา และพยายามทําดวย 
กาย  ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป  เพื่อความรุนแรง  
เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกนัก็ได ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว ขาพเจา 
พึงแสดงอาบัติของทานเหลานี้  และอาบัตขิองตนในทามกลางสงฆ ดวยติณวตัถารกะ เวนอาบัต ิ
ท่ีมี  โทษหนัก เวนอาบัติท่ีเนือ่งดวยคฤหัสถ เพื่อประโยชนแกทานเหลานี้  แลเพื่อประโยชน 
แกตน นี้เปนญัตติ     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง  เกดิความทะเลาะ ถึง 
ความววิาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร  แกสมณะเปนอันมาก ท้ังท่ีกลาวดวยวาจา และ 
พยายามทําดวยกาย  ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพื่อ 
ความรุนแรง เพื่อความรายกาจ เพื่อความแตกกันก็ได ขาพเจาแสดง อาบัติของทานเหลานี้  
และอาบัติของตนในทามกลางสงฆ ดวยติณวัตถารกะ เวนอาบัติท่ีมีโทษหนกั เวนอาบัติท่ี 
เนื่องดวยคฤหสัถ เพื่อประโยชนแกทานเหลานี้ และเพื่อประโยชนแกตน การแสดงอาบัติ 
เหลานี้  ของพวกเราในทามกลางสงฆ ดวยติณวัตถารกะ เวนอาบัติท่ีมีโทษหนักเวนอาบัติ 
ท่ีเนื่องดวยคฤหัสถ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง  ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพดู     
        อาบัติเหลานี้ของพวกเรา เวนอาบัติท่ีมีโทษหนัก เวนอาบัติท่ีเนื่องดวยคฤหัสถ ขาพเจา 
แสดงแลวในทามกลางสงฆ ดวยติณวัตถารกะ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความ 
นี้ไวดวยอยางนี้     
        ลําดับนั้น บรรดาภิกษุฝายเดยีวกัน ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศให สงฆทราบ  
ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-      
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                                        ญัตติทุติยกรรมวาจา     
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง ...  ขาพเจาทรงความนี้ 
ไว ดวยอยางน้ี     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัยกบัติณ 
วัตถารกะ ในสัมมุขาวินัยนัน้มีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม ความพรอม 
หนาวนิัย ความพรอมหนาบุคคล     
        ก็ความพรอมหนาสงฆในสัมมุขาวินยันั้นอยางไร ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวนเทาไร พวกเธอมา 
ประชุมกัน นําฉันทะของผูควรฉันทะมา ผูอยูพรอมหนากันไมคัดคาน นี้ช่ือวาความพรอมหนาสงฆ  
ในสัมมุขาวินยันั้น     
        ก็ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวนิัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร  อธิกรณนั้นระงับ 
โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสนใด นี้ช่ือวาความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนา 
วินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น     
        ก็ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวนิัยนัน้อยางไร ผูแสดงและผูรับแสดง ท้ังสองอยูพรอม 
หนากนั นี้ช่ือวาความพรอมหนาบุคคล     
        ในติณวัตถารกะน้ัน มีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไปเฉพาะ  
ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม คือ ติณวัตถารกะอันใด นี้มีในตณิวัตถารกะนัน้     
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูรับร้ือฟน เปนปาจิตตียท่ีร้ือฟน ผูใหฉันทะ 
ติเตียน เปนปาจิตตียท่ีติเตียน ฯ     
                                กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะอยางเดยีว     
        [๖๙๔] กจิจาธิกรณระงบัดวยสมถะเทาไร กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะอยางเดยีว คือ  
สัมมุขาวินัย ฯ     
                                สมถขันธกะ ท่ี ๔ จบ     


