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                                        พระวินยัปฎก   
                                                เลม ๘   
                                                ปริวาร   
ขอนอบนอมแตพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
                                            มหาวภิังค ๑๖ มหาวาร   
                                           ปาราชิกกัณฑ   
                                         กัตถปญญัติวารท่ี ๑   
        [๑] พระผูมีพระภาค ผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ ณ ท่ีไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเร่ืองอะไร? ในปาราชิก   
สิกขาบทท่ี ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ สัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ   
สาธารณบัญญติ อสาธารณบัญญัติ เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ? บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕   
ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น จดัเขาในอุเทศไหน? นับเนื่องในอุเทศไหน? มาสูอุเทศโดยอุเทศ   
ท่ีเทาไร? บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน? บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?   
บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง เกิดข้ึนดวยสมุฏฐานเทาไร? บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณ   
อยางไหน? บรรดาสมถะ ๗ ยอมระงับดวยสมถะเทาไร? ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นัน้ อะไร   
เปนวินยั? ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น อะไรเปนอภิวนิยั? ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น   
อะไรเปนปาติโมกข? ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น อะไรเปนอธิปาติโมกข? อะไรเปนวิบัต?ิ   
อะไรเปนสมบัติ? อะไรเปนขอปฏิบัติ? พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑   
เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไร? พวกไหนศึกษา? พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว?   
ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น ตัง้อยูในใคร? พวกไหนยอมทรงไว? เปนถอยคําของใคร? ใคร   
นํามา    
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                   คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑   
        [๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระสุทินน กลันทบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระสุทินน กลันทบุตร เสพเมถุนธรรมในปุราณทุติยกิา.   
ถ. ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?   
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒, อนุปนนบัญญัติ ไมมี ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น.   
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.   
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตสาธารณบัญญัติ.   
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตอุภโตบัญญัติ.   
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น จกัเขาในอุเทศไหน? นับ   
เนื่องในอุเทศไหน?   
ต. จัดเขาในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.   
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร?   
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี ๒.   
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?   
ต. เปนศีลวิบัต.ิ   
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?   
ต. เปนอาบัติกองปาราชิก.   
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัต ิ๖ อยาง ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น เกิดดวยสมุฏฐาน   
เทาไร?    
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ต. เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.   
ถ. บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอะไร?   
ต. เปนอาปตตาธิกรณ.   
ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. ระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑.   
ถ. ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น อะไรเปนวินัย? ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น   
อะไรเปนอภิวนิัย?   
ต. พระบัญญัติเปนวินยั การจาํแนกเปนอภวินิัย.   
ถ. ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น อะไรเปนปาติโมกข? ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น   
อะไรเปนอธิปาติโมกข?   
ต. พระบัญญัติเปนปาติโมกข การจําแนกเปนอธิปาติโมกข   
ถ. อะไรเปนวบัิติ?   
ต. ความไมสังวรเปนวิบัติ.   
ถ. อะไรเปนสมบัติ?   
ต. ความสังวรเปนสมบัติ.   
ถ. อะไรเปนขอปฏิบัติ?   
ต. ขอท่ีภิกษุสมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตวา จักไมทํากรรมเห็นปานนี้ แลว   
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เปนขอปฏิบัติ.   
ถ. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชน   
เทาไร?   
ต. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชน   
๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผู   
แกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะบังเกดิในปจจุบัน ๑   
เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อ   
ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความดาํรงม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนุ   
เคราะหพระวนิัย ๑.    
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ถ. พวกไหนศึกษา?   
ต. พระเสขะและกัลยาณปุชนศึกษา.   
ถ. พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว?   
ต. พระอรหันตมีสิกขาอันศึกษาแลว.   
ถ. ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น ตั้งอยูในใคร?   
ต. ตั้งอยูในสิกขากามบุคคล.   
ถ. พวกไหนยอมทรงไว?   
ต. ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ ยอมเปนไปแกพระเถระพวกใด พระเถระพวกน้ันยอม   
ทรงไว.   
ถ. เปนถอยคําของใคร?   
ต. เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.   
ถ. ใครนํามา?   
ต. พระเถระท้ังหลายนําสืบๆ กันมา.   
                 รายนามพระเถระผูทรงพระวินยั   
        [๓] พระเถระเหลานี้ คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ   
รวมเปน ๕ ท้ังพระโมคคัลลีบุตร นําพระวนิัยมาในทวีปช่ือวาชมพู อันมีสิริ.   
แตนั้น พระเถระผูประเสริฐมีปญญามากเหลานี้ คือ พระมหินทะ ๑ พระ-   
อิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑ พระเถระช่ือภัททะผูเปนบัณฑติ ๑   
มาในเกาะสิงหฬนี้ แตชมพทูวีป พวกทานสอนพระวนิัยปฎกในเกาะตามพ-   
ปณณิ สอนนิกาย ๕ และปกรณ ๗ แลว. ภายหลังพระอริฏฐะผูมีปญญา   
พระติสสทัตตะผูฉลาด พระกาฬสุมนะผูองอาจ พระเถระมีช่ือวาทีฆะ พระ-   
ทีฆสุมนะผูบัณฑิต ตอมาอีก พระกาฬสุมนะ พระนาคเถระ พระพุทธรักขิตะ   
พระติสสเถระผูมีปญญา พระเทวเถระผูฉลาด ตอมาอีก พระสุมนะผูมีปญญา   
และเช่ียวชาญในพระวินยั พระจูฬนาค ผูพหูสูต ดุจชางซับมัน พระเถระ   
ช่ือธัมมปาลิตะ อันสาธุชนบูชาแลวในโรหนชนบท ศิษยของพระธรรมปาลิตะ   
นั้น มีปญญามาก ช่ือพระเขมะ ทรงจําพระไตรปฎก รุงเรืองอยูในเกาะ ดวย    
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ปญญา ดุจพระจันทร พระอุปติสสะผูมีปญญา พระปุสสเทวะผูมหากถึก   
ตอมาอีก พระสุมนะผูมีปญญา พระเถระช่ือปุปผะ ผูพหสููต พระมหาสีวะ   
ผูมหากถึก ฉลาดในพระปฎกท้ังปวง ตอมาอีก พระอุบาลี ผูมีปญญา   
เช่ียวชาญในพระวินยั พระมหานาค ผูมีปญญามาก ฉลาดในวงศพระสัทธรรม   
ตอมาอีก พระอภยะ ผูมีปญญา ฉลาดในพระปฎกท้ังปวง พระติสสเถระ   
ผูมีปญญา เช่ียวชาญในพระวินัย ศิษยของพระติสสเถระน้ัน มีปญญามาก   
ช่ือปุสสะ เปนพหูสูต ตามรักษาพระศาสนา อยูในชมพูทวปี พระจูฬาภยะ   
ผูมีปญญาและเช่ียวชาญในพระวินยั พระตสิสเถระ ผูมีปญญา ฉลาดในวงศ   
พระสัทธรรม พระจูฬาเทวะ ผูมีปญญาและเช่ียวชาญในพระวินยั และพระ   
สิวเถระผูมีปญญา ฉลาดในพระวนิัยท้ังมวล พระเถระผูประเสริฐมีปญญามาก   
เหลานี้ รูพระวนิัย ฉลาดในมรรคา ไดประกาศพระวินัยปฎกไวในเกาะตัม   
พปณณิ.   
                  คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒.   
        [๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระธนิยะ กุมภการบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระธนิยะ กมุภการบุตร ถือเอาไมของหลวง ซ่ึงไมไดรับพระราชทาน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปนนปญญัตไิมมี. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖   
สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา, บางทีเกิดแตวาจากับ   
จิต มิใชกาย, บางทีเกิดแตกาย วาจา และจติ ...   
                   คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓   
        [๕] ถามวา ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ ทรงบัญญัติ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษุมากรูปดวยกัน.    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษุมากรูปดวยกัน ปลงชีวิตกันและกัน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปนนบัญญติไมมี. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖   
สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา, บางทีเกิดแตวาจากับจิต   
มิใชกาย, บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ...   
                   คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔   
        [๖] ถามวา ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔ ทรงบัญญัติ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษพุวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษพุวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา กลาวสรรเสริญอุตตริมนุสสธรรม ของ   
กันและกัน แกพวกคฤหัสถ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญติ ๑ อนุปนนบัญญัตไิมมี. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖   
สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต ไมใชวาจา, บางทีเกิดแตวาจากับจิต   
มิใชกาย, บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ...   
                    ปาราชิก ๔ สิกขาบท จบ   
                  หัวขอประจํากณัฑ   
        [๗] ปาราชิก ๔ คือ เมถุนธรรม ๑ อทินนาทาน ๑ มนุสสวิคคหะ ๑ อุตตริ   
มนุสสธรรม ๑ เปนวัตถุแหงมูลเฉท หาความสงสัยมิได ดงันี้แล.   
                 -------------   
                  สังฆาทิเสสกัณฑ   
                   กัตถปญญัติวาร   
        [๘] พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภกิษุผูพยายามปลอยอสุจิ ณ ท่ีไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเร่ือง   
อะไร? ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญติ อนุปนนบัญญัติ สัพพัตถ   
บัญญัติ ปเทสบัญญัติ สาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?   
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บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น หยั่งลงในอุเทศไหน? นับเนือ่งใน   
อุเทศไหน? มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร? บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน? บรรดาอาบัติ   
๗ กอง เปนอาบัติกองไหน? บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง ยอมเกิดข้ึนดวยสมุฏฐาน   
เทาไร? บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอยางไหน? บรรดาสมถะ ๗ ยอมระงับดวยสมถะเทาไร?   
ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น อะไรเปนวินัย? ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น อะไรเปน   
อภิวินยั? ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเปนปาติโมกข? ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑   
นั้น อะไรเปนอธิปาติโมกข? อะไรเปนวิบัติ? อะไรเปนสมบัติ? อะไรเปนขอปฏิบัติ?   
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ เพราะทรงอาศัยอํานาจ   
ประโยชนเทาไร? พวกไหนศึกษา? พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว? สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑   
นั้น ตั้งอยูในใคร? พวกไหนยอมทรงไว? เปนถอยคําของใคร? ใครนํามา?   
                  คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑   
        [๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเหน็ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระเสยยสกะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระเสยยสกะพยายามปลอยอสุจิดวยมือ.   
ถ. ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?   
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปนนบัญญัติไมมี ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น.   
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญติ หรือ?   
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.   
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.   
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?    
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ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.   
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นัน้ หยั่งลงในอุเทศไหน?   
นับเนื่องในอุเทศไหน?   
ต. หยั่งลงในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.   
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร?   
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี ๓.   
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?   
ต. เปนศีลวิบัต.ิ   
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?   
ต. เปนอาบัติกองสังฆาทิเสส.   
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัต ิ๖ อยาง สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น ยอมเกิดดวย   
สมุฏฐานเทาไร?   
ต. ยอมเกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกดิแตกายกับจิต มิใชวาจา.   
ถ. บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอะไร?   
ต. เปนอาปตตาธิกรณ.   
ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. ระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑.   
ถ. ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น อะไรเปนวินยั? ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑   
นั้น อะไรเปนอภิวินยั?   
ต. พระบัญญัติเปนวินยั การจาํแนกเปนอภวินิัย.   
ถ. ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น อะไรเปนปาติโมกข? ในสังฆาทิเสสสิกขาบท   
ท่ี ๑ นั้น อะไรเปนอธิปาติโมกข?   
ต. พระบัญญัติเปนปาติโมกข การจําแนกเปนอธิปาติโมกข.   
ถ. อะไรเปนวบัิติ?   
ต. ความไมสังวรเปนวิบัติ.   
ถ. อะไรเปนสมบัติ?   
ต. ความสังวรเปนสมบัติ.    
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ถ. อะไรเปนขอปฏิบัติ?   
ต. ขอท่ีภิกษุสมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตวา จักไมทํากรรมเห็นปานนี้ แลว   
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เปนขอปฏิบัติ.   
ถ. พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภกิษุผูพยายามปลอยอสุจิ เพราะทรง   
อาศัยอํานาจประโยชนเทาไร?   
ต. พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภกิษุผูพยายามปลอยอสุจิ เพราะทรง   
อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพือ่ความรับวาดแีหงสงฆ ๑ เพือ่ความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะบังเกดิ   
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะ อันจกับังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความดํารงม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่ออนุเคราะหพระวินยั ๑.   
ถ. พวกไหนศึกษา?   
ต. พระเสขะและกัลยาณปุถุชนศึกษา   
ถ. พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว?   
ต. พระอรหันตมีสิกขาอันศึกษาแลว.   
ถ. ตั้งอยูในใคร?   
ต. ตั้งอยูในสิกขากามบุคคล.   
ถ. พวกไหนยอมทรงไว?   
ต. สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ ยอมเปนไปแกพระเถระพวกใด พระเถระพวกนัน้ยอม   
ทรงไว.   
ถ. เปนถอยคําของใคร?   
ต. เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.   
ถ. ใครนํามา?   
ต. พระเถระท้ังหลายนําสืบๆ กันมา.   
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                 รายนามพระเถระผูทรงพระวินยั   
พระเถระเหลานี้ คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ   
รวมเปน ๕ ท้ังพระโมคคัลลีบุตร นําพระวนิัยมาในทวีปช่ือวา ชมพู อันมีสิริ.   
แตนั้น พระเถระผูประเสริฐ มีปญญามากเหลานี้ คือ พระมหินทะ ๑   
พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผูประเสริฐ   
มีปญญามากเหลานี้ รูพระวนิัย ฉลาดในมรรคา ไดประกาศพระวินัยปฎก   
ไวในเกาะตามปณณิ.   
                    คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๒   
        [๑๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุทายีถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ   
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
                    คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๓   
        [๑๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาช่ัวหยาบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุทายีพูดเคาะมาตุคาม ดวยวาจาช่ัวหยาบ.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางที   
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย บางทีเกิดแตกาย วาจา และ   
จิต ...   
                    คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๔   
        [๑๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูกลาวคุณแหงการบาํเรอตนดวยกาม ในสํานักมาตุคาม ณ   
ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุทายี กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคาม   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
                    คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๕   
        [๑๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูถึงความเปนผูเท่ียวชักส่ือ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุทายีถึงความเปนผูเท่ียวชักส่ือ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๖   
คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจติ บางทีเกิดแต   
กายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกดิแตกายกับจิต มิใชวาจา บางที่เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย   
บางทีเกิดแตกาย วาจา และจติ ...    
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                    คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๖   
        [๑๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูใหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองอาฬวี.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษพุวกเมืองอาฬวใีหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
                    คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๗   
        [๑๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูใหทําวิหารใหญ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระฉันนะแผวถางพืน้ท่ีวิหาร ไดส่ังใหตัดตนไมท่ีเขาสมมติวา   
เปนเจดยีตนหน่ึง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
                    คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๘   
        [๑๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูตามกําจัดภกิษุ ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ.    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระเมตตยิะ และพระภุมมชกะตามกําจัดทานพระทัพพมัลลบุตร ดวย   
ธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
                    คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๙   
        [๑๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูถือเอาเอกเทศบางอยางแหงอธิกรณอันเปนเร่ืองอ่ืน ใหเปน   
เพียงเลศ ตามกําจัดภิกษุดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระเมตตยิะและพระภุมมชกะ ถือเอาเอกเทศบางอยางแหงอธิกรณ   
อันเปนเร่ืองอ่ืน ใหเปนเพยีงเลศ ตามกําจัดทานพระทัพพมัลลบุตรดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
                   คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑๐   
        [๑๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูทําลายสงฆ ผูไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสกวาจะ   
ครบ ๓ จบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระเทวทัต.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระเทวทัต ตะเกยีกตะกายเพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกัน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแกตาย วาจา กับจิต ...   
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                   คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑๑   
        [๑๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกพวกภกิษุผูประพฤติตามภกิษุผูทําลายสงฆ ผูไมสละกรรมเพราะ   
สวดสมนุภาสกวาจะครบ ๓ จบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูป ไดประพฤตติามพระเทวทัตผูตะเกยีกตะกายเพื่อทําลาย   
สงฆ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแตกาย วาจา กับจิต ...   
                   คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบท ท่ี ๑๒   
        [๒๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูวายาก ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสกวาจะครบ ๓ จบ   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระฉันนะ อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม ไดทําตน   
ใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแตกาย วาจา กับจิต ...   
                   คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑๓   
        [๒๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูประทุษรายสกุล ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสกวาจะ   
ครบ ๓ จบ ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษพุวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะถูกสงฆลงปพพาชนียกรรม   
แลวกลับหาวา ภิกษุท้ังหลายถึงความพอใจ ถึงความขัดเคือง ถึงความหลง ถึงความกลัว.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแตกาย วาจา กับจิต ...   
                    สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท จบ   
                  หัวขอประจํากณัฑ   
        [๒๒] สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท คือ ปลอยน้ําสุกกะ ๑ เคลาคลึง กาย ๑ วาจา   
ช่ัวหยาบ ๑ บําเรอตนดวยกาม ๑ เท่ียวชักส่ือ ๑ สรางกุฎี ๑ สรางวิหาร ๑ ปาราชิกาบัติไมมี   
มูล ๑ อางเลศบางอยาง ๑ ทําลายสงฆ ๑ ประพฤติตามภกิษุผูทําลายสงฆ ๑ วายาก ๑ ประทุษ   
รายสกุล ๑   
                ----------------   
                    อนิยตกณัฑ   
                   กัตถปญญัติวาร   
        [๒๓] พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรง   
บัญญัติอนิยตสิกขาบทท่ี ๑ ณ ท่ีไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเร่ืองอะไร? ในอนิยตสิกขาบทท่ี ๑   
นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ สัพพัตถบัญญัติ  ปเทสบัญญัติ  สาธารณบัญญัติ   
อสาธารณบัญญัติ เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ? บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ อนิยตสิกขาบทท่ี ๑   
นั้นหยั่งลงในอุเทศไหน? นับเนื่องในอุเทศไหน? มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร? บรรดาวิบัติ ๔   
เปนวิบัติอยางไหน? บรรดาอาบัติ ๗ กองเปนอาบัติกองไหน? บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง   
เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร? บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอยางไหน? บรรดาสมถะ ๗ ยอมระงับ   
ดวยสมถะเทาไร? ในอนยิตสิกขาบทท่ี ๑ นั้น อะไรเปนวินัย? ในอนยิตสิกขาบทท่ี ๑ นั้น    
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อะไรเปนอภิวนิัย? ในอนิยตสิกขาบทท่ี ๑ นั้น อะไรเปนปาติโมกข? ในอนิยตสิกขาบทท่ี ๑   
นั้น อะไรเปนอธิปาติโมกข? อะไรเปนวิบัติ? อะไรเปนสมบัติ? อะไรเปนขอปฏิบัติ? พระผู   
มีพระภาคทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทท่ี ๑ เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไร? พวกไหนศึกษา?   
พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว? อนิยตสิกขาบทท่ี ๑ นั้น ตั้งอยูในใคร? พวกไหนยอมทรงไว?   
เปนถอยคําของใคร? ใครนํามา?   
                    คําถามและคําตอบในอนยิตสิกขาบทท่ี ๑   
        [๒๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทท่ี ๑ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุทายีผูเดียว สําเร็จการนั่งในท่ีลับคือในอาสนะกําบัง พอ   
จะทําการได กบัมาตุคามผูเดียว.   
ถ. ในอนิยตสิกขาบทท่ี ๑ นัน้ มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติหรือ?   
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ ไมมี ในอนยิตสิกขาบทท่ี ๑ นัน้   
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.   
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.   
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.   
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ อนิยตสิกขาบทท่ี ๑ นั้น หยัง่ลงในอุเทศไหน? นับ   
เนื่องในอุเทศไหน?   
ต. หยั่งลงในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.   
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ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร?   
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี ๔.   
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?   
ต. บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปนอาจารวิบัต.ิ   
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?   
ต. บางทีเปนอาบัติกองปาราชิก บางทีเปนอาบัติกองสังฆาทิเสส บางทีเปนอาบัติกอง   
ปาจิตตีย.   
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัต ิ๖ อยาง อนิยตสิกขาบทท่ี ๑ นั้น เกิดดวยสมุฏฐาน   
เทาไร?   
ต. เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.   
ถ. บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอะไร?   
ต. เปนอาปตตาธิกรณ.   
ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. ระงับดวยสมถะ ๓ อยาง คือ บางทีระงับดวยสัมมุขาวินัยกับปฏิญญาตกรณะ   
บางทีระงับดวยสัมมุขาวินยั บางทีระงับดวยติณวัตถารกะ.   
ถ. ในอนิยตสิกขาบทท่ี ๑ นัน้ อะไรเปนวนิัย? ในอนิยตสิกขาบทท่ี ๑ นั้น อะไร   
เปนอภวิินยั?   
ต. พระบัญญัติเปนวินยั การจาํแนกเปนอภวินิัย.   
ถ. ในอนิยตสิกขาบทท่ี ๑ นัน้ อะไรเปนปาติโมกข? ในอนิยตสิกขาบทท่ี ๑ นั้น   
อะไรเปนอธิปาติโมกข?   
ต. พระบัญญัติเปนปาติโมกข การจําแนกเปนอธิปาติโมกข.   
ถ. อะไรเปนวบัิติ?   
ต. ความไมสังวรเปนวิบัติ.   
ถ. อะไรเปนสมบัติ?   
ต. ความสังวรเปนสมบัติ.   
ถ. อะไรเปนขอปฏิบัติ?    
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ต. ขอท่ีภิกษุสมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตวา จักไมทํากรรมเห็นปานนี้ แลว   
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เปนขอปฏิบัติ.   
ถ. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทท่ี ๑ เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชน   
เทาไร?   
ต. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทท่ี ๑ เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชน   
๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ   
ยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อ   
กําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความ   
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความดาํรงม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนเุคราะห   
พระวนิัย ๑   
ถ. พวกไหนศึกษา?   
ต. พระเสขะและกัลยาณปุถุชนศึกษา.   
ถ. พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว?   
ต. พระอรหันตมีสิกขาอันศึกษาแลว.   
ถ. อนิยตสิกขาบทท่ี ๑ นั้น ตั้งอยูในใคร?   
ต. ตั้งอยูในสิกขากามบุคคล.   
ถ. พวกไหนยอมทรงไว?   
ต. อนิยตสิกขาบทท่ี ๑ ยอมเปนไปแกพระเถระพวกใด พระเถระพวกน้ันยอมทรงไว.   
ถ. เปนถอยคําของใคร?   
ต. เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.   
ถ. ใครนํามา?   
ต. พระเถระท้ังหลายนําสืบๆ กันมา.   
                 รายนามพระเถระผูทรงพระวินยั   
พระเถระเหลานี้ คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ   
รวมเปน ๕ ท้ังพระโมคคัลลีบุตร นําพระวนิัยมาในทวีปช่ือวาชมพู อันมีสิริ.   
แตนั้น พระเถระผูประเสริฐ มีปญญามาก เหลานี้ คือ พระมหินทะ ๑    
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พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผูประเสริฐ   
มีปญญามากเหลานี้รูพระวนิัย ฉลาดในมรรคา ไดประกาศพระวินัยปฎกไวใน   
ตามพปณณิ.   
                    คําถามและคําตอบในอนยิตสิกขาบทท่ี ๒   
        [๒๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทท่ี ๒ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุทายีผูเดียว สําเร็จการนั่งในท่ีลับกับมาตุคามผูเดียว.   
ถ. ในอนิยตสิกขาบทท่ี ๒ นัน้ มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติหรือ?   
ต. มีแตบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ ไมมีในอนยิตสิกขาบทท่ี ๒ นั้น.   
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.   
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.   
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.   
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ อนิยตสิกขาบทท่ี ๒ นั้น หยัง่ลงในอุเทศไหน?   
นับเนื่องในอุเทศ?   
ต. หยั่งลงในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.   
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร?   
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี ๔.   
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?   
ต. บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปนอาจารวิบัต.ิ   
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?    
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ต. บางทีเปนอาบัติกองสังฆาทิเสส บางทีเปนอาบัติกองปาจิตตีย.   
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัต ิ๖ อยาง อนิยตสิกขาบทท่ี ๒ นั้น เกิดดวยสมุฏฐาน   
เทาไร?   
ต. เกิดข้ึนดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแต   
วาจากับจิต มิใชกาย บางทีเกดิแตกาย วาจา กับจิต ...   
ถ. บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอะไร?   
ต. เปนอาปตตาธิกรณ.   
ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. ระงับดวยสมถะ ๓ อยาง คือ บางทีระงับดวยสัมมุขาวินัยกับปฏิญญาตกรณะ   
บางทีระงับดวยสัมมุขาวินยั บางทีระงับดวยติณวัตถารกะ.   
                    อนิยต ๒ สิกขาบท จบ.   
                  หัวขอประจํากณัฑ   
        [๒๖] อนยิต ๒ สิกขาบท คือ สิกขาบทวาดวยอาสนะกําบังพอจะทําการได ๑   
อาสนะกําบังไมถึงขนาดนั้น ๑ อันพระพุทธเจาผูประเสริฐ ผูคงท่ี ทรงบัญญัติไวดีแลวแล.   
                ----------------   
                   นิสสัคคิยกัณฑ   
                คําถามและคําตอบในกฐินวรรคท่ี ๑   
        [๒๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุเก็บอติเรกจวีรลวง ๑๐ วัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเก็บอติเรกจวีร.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน   
๒ คือ บางทีเกดิแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายวาจา กับจิต ...    
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        [๒๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุอยูปราศจากไตรจีวรส้ินราตรีหนึ่ง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปฝากจีวรไวในมือของภิกษท้ัุงหลายแลว มีแตผาอุตรา   
สงคกับผาอันตรวาสก หลีกไปสูจาริกในชนบท.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
คือ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายวาจากับจิต ...   
        [๒๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุรับอกาลจีวรแลวเก็บไวเกนิเดือนหน่ึง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปรับอกาลจีวร แลวเก็บไวเกนิเดือนหน่ึง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
คือ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกาย วาจากับจิต ...   
        [๓๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุใชภิกษุณีมิใชญาติใหซักจวีรเกา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุทายี ใชภิกษณุีผูมิใชญาติใหซักจีวรเกา.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...    
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        [๓๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุรับจีวรจากมือภิกษณุีผูมิใชญาติ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุทายี รับจีวรจากมือภิกษณุีผูมิใชญาติ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏ   
ฐาน ๖ ...   
        [๓๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุขอจีวรกะพอเจาเรือนกด็ี กะแมเจาเรือนก็ดี ผูมิใช   
ญาติ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนัทศากยบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุปนันทศากยบุตร ขอจีวรกะเศรษฐีบุตรผูมิใชญาติ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๖ ...   
        [๓๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุขอจีวรยิ่งกวานั้น กะพอเจาเรือนก็ดี กะแมเจา   
เรือนก็ดี ผูมิใชญาติ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ไมรูประมาณแลวขอจีวรเปนอันมาก.   
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๓๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุอันเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาพอเจาเรือน   
ผูมิใชญาติแลวถึงการกําหนดในจวีร ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนัทศากยบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองทานพระอุปนนัทศากยบุตร เขาไมไดปวารณาไวกอนเขาไปหาพอเจา   
เรือนผูมิใชญาติ แลวถึงการกาํหนดในจวีร.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๓๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุอันเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาพอเจาเรือน   
ท้ังหลายผูมิใชญาติแลวถึงการกําหนดในจวีร ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนัทศากยบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุปนันทศากยบุตร อันเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาพอ   
เจาเรือนท้ังหลายผูมิใชญาติ แลวถึงการกําหนดในจวีร.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๓๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุยังจีวรใหสําเร็จดวยการทวงเกิน ๓ คร้ัง ยนืเกิน ๖   
คร้ัง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนัทศากยบุตร.    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุปนันทศากยบุตร อันอุบาสกกราบเรียนวา ขอพระคุณเจา   
จงรอสักวันหนึ่ง ก็มิไดรอ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
                 กฐนิวรรค ท่ี ๑ จบ   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๓๗] อติเรกจีวร ๑ ราตรีเดียว ๑ อกาลจีวร ๑ ซักจวีรเกา ๑ รับจวีรเปนขอท่ี ๕ ขอ   
จีวร ๑ ขอเกินกําหนด ๑ เขามิไดปวารณา ๒ สิกขาบทกบัทวง ๓ คร้ัง.   
                คําถามและคําตอบในโกสิยวรรคท่ี ๒   
        [๓๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุใหทําสันถัตเจือดวยไหม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเขาไปหาพวกชางไหม แลวพูดอยางนีว้า ทานท้ังหลาย   
ขอจงตมตัวไหมใหมาก จงใหแกพวกฉันบาง แมพวกฉันก็ปรารถนาจะใหทําสันถัตเจือดวยไหม.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๓๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุใหทําสันถัตแหงขนเจียมดาํลวน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียใหทําสันถัตแหงขนเจียมดาํลวน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...    
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        [๔๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุไมถือเอาขนเจียมขาว ๑ สวน ขนเจยีมแดง ๑ สวน   
แลวใหทําสันถัตใหม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ถือเอาชายขนเจียมขาวนดิหนอยเทานั้น แลวใหทํา   
สันถัตขนเจียมดําลวนเชนนัน้แหละ   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๔๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุใหทําสันถัตทุกป ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปใหทําสันถัตทุกป.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๖ ...   
        [๔๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุไมถือเอาสันถัตเกา โดยรอบหน่ึงคืบพระสุคต   
แลวใหทําสันถัตสําหรับนั่งใหม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?    
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ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปท้ิงสันถัต แลวสมาทานอารัญญิกธุดงค บิณฑปาติธุกดงค   
ปงสุกูลิกธุดงค.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๔๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุรับขนเจียมแลวเดินทางไปเกิน ๓ โยชน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษุรูปหนึ่ง รับขนเจียมแลวเดินทางไปเกิน ๓ โยชน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ คือ   
บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกดิแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
        [๔๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษใุชภิกษุณีผูมิใชญาติใหซักขนเจียม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ใชภิกษณุีผูมิใชญาติใหซักขนเจียม.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๔๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุรับรูปยะ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนัทศากยบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุปนันทศากยบุตร รับรูปยะ. มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐาน   
แหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
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        [๔๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุถึงความแลกเปล่ียนดวยรูปยะมีประการตางๆ ณ   
ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ถึงความแลกเปล่ียนดวยรูปยะมีประการตางๆ   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๔๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุถึงการซ้ือและขายมีประการตางๆ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนัทศากยบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุปนันทศากยบุตร ถึงการซ้ือและขายกับปริพาชก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
                โกสิยวรรค ท่ี ๒ จบ   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๔๘] สันถัตเจือไหม ๑ ดําลวน ๑ ไมไดสวน ๑ ทําทุกป ๑ สันถัตเกา ๑ กับ   
การนําขนเจยีมไป ๑ ซักขนเจียม ๑ รับรูปยะ ๑ แลกเปล่ียนและซ้ือขายมีประการตางๆ ๒   
สิกขาบท.   
                ---------------   
                คําถามและคําตอบในปตตวรรคท่ี ๓   
        [๔๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุเก็บอติเรกบาตรไวเกนิ ๑๐ วัน ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเก็บอติเรกบาตร.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกดิแตกายวาจากับจิต ...   
        [๕๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตียแกภิกษผูุมีบาตร มีรอยราวหยอน ๕ แหง ใหจายบาตรใหม   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียผูมีบาตรทะลุเพียงเล็กนอยบาง ราวเพียงเล็กนอยบาง   
เพียงเปนรอยขีดบาง ก็ขอบาตรเปนอันมาก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๕๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุรับประเคนเภสัชแลวเก็บไวเกนิ ๗ วนั ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปรับประเคนเภสัชแลวเก็บไวเกนิ ๗ วนั.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนในกฐินสิกขาบท) ...    
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        [๕๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตียแกภิกษผูุแสวงหาผาอาบน้ําฝน เม่ือฤดูรอนเหลือเกินกวา ๑   
เดือน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียแสวงหาผาอาบน้ําฝน เม่ือฤดูรอนเหลือเกินกวา ๑ เดือน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๕๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตียแกภิกษผูุใหจวีรแกภิกษุเอง แลวโกรธ นอยใจ ชิงเอาคืนมา   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนัทศากยบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุปนันทศากยบุตร ใหจวีรแกภกิษุเองแลวโกรธ นอยใจ   
ชิงเอาคืนมา.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๕๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุขอดายมาเอง ใหชางหกูทอจีวร ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียขอดายมาเองแลว ใชชางหกูทอจีวร.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...    
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        [๕๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุอันเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาชางหูก   
ของพอเจาเรือนผูมิใชญาติ แลวถึงความกําหนดในจวีร ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนัทศากยบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุปนันทศากยบุตร เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาชางหกู   
ของพอเจาเรือนผูมิใชญาติ แลวถึงความกําหนดในจวีร.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๕๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุรับอัจเจกจวีรแลวเก็บไวเลยสมัยจวีรกาล ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปรับอัจเจกจวีร แลวเก็บไวเลยสมัยจีวรกาล.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนในกฐินสิกขาบท) ...   
        [๕๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตียแกภิกษผูุเก็บจีวร ๓ ผืน ผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบาน แลว   
อยูปราศเกิน ๖ ราตรี ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
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ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปเก็บจวีร ๓ ผืน ผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบาน แลว   
อยูปราศเกิน ๖ ราตรี.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน   
ในกฐนิสิกขาบท) ...   
        [๕๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุรูอยู นอมลาภท่ีเขานอมมาจะถวายสงฆ มาเพื่อตน   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียรูอยู นอมลาภท่ีเขานอมมาจะถวายสงฆ มาเพื่อตน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
                 ปตตวรรค ท่ี ๓ จบ   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๕๙] อติเรกบาตร ๑ กับบาตรมีรอยราวหยอน ๑ เภสัช ๑ ผาอาบน้ําฝน ๑ โกรธ   
ชิงจีวร ๑ ชางหูก ๒ สิกขาบท กับอัจเจกจวีร ๑ อยูปราศ ๖ ราตรี ๑ นอมลาภมาเพ่ือตน ๑   
                นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท จบ   
                 --------------   
                   ปาจิตติยกณัฑ   
                    คําถามและคําตอบในมุสาวาทวรรคท่ี ๑   
        [๖๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะสัมปชานมุสาวาท ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?    
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ต. ทรงปรารภพระหัตถกศากยบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระหัตถกศากยบุตร เจรจากับพวกเดยีรถียกลาวปฏิเสธแลวรับ   
กลาวรับแลวปฏิเสธ.   
มีบัญญัติ ๑. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ คือ   
บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกดิแตวาจากับจติ มิใชกาย บางทีเกิดแตกาย วาจา   
และจิต ...   
        [๖๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะโอมสวาท ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียทะเลาะกับพวกภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ดาภิกษุผูมีศีลเปน   
ท่ีรัก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๖๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะสอเสียดภิกษุ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเก็บเอาคําสอเสียด ไปบอกแกภกิษุผูหมางกัน เกดิ   
ทะเลาะกนั ถึงการวิวาทกัน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๖๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูสอนธรรมแกอนุปสัมบันวาพรอมกนั ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.    
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ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียสอนธรรมแกอุบาสกอุบาสิกาวาพรอมกนั.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ คือ บางที   
เกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย  ...   
        [๖๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบันยิ่งกวา ๒-๓ คืน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูป สําเร็จการนอนรวมกับอนปุสัมบัน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏ   
ฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
        [๖๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุ ผูสําเร็จการนอนรวมกับมาตุคาม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภ?   
ต. ทรงปรารภทานพระอนุรุทธะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอนรุุทธะนอนรวมกับมาตุคาม.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน   
เอฬกโลมสิกขาบท) ...   
        [๖๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูแสดงธรรมแกมาตุคามยิง่กวา ๕-๖ คํา ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานอุทายีแสดงธรรมแกมาตุคาม.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏ   
ฐาน ๒ (เหมือนปทโสธัมมสิกขาบท) ...   
        [๖๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูบอกอุตตริมนุสสธรรมอันมีจริงแกอนุปสัมบัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษพุวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษพุวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา พรรณนาคุณแหงอุตตริมนสุสธรรมของ   
กันและกัน แกพวกคฤหัสถ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ คือ   
บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกดิแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับ   
วาจา มิใชจิต ...   
        [๖๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูบอกอาบัติช่ัวหยาบของภิกษแุกอนุปสัมบัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียบอกอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบัน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓   
(เหมือนอทินนาทานสิกขาบท) ...   
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        [๖๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูขุดดิน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษพุวกเมืองอาฬวี.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษพุวกเมืองอาฬวีขุดดนิ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
                    มุสาวาทวรรค ท่ี ๑ จบ.   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๗๐] พูจเท็จ ๑ ดา ๑ สอเสียด ๑ สอนวาพรอมกัน ๑ นอน ๒ แสดงธรรม ๑   
บอกอุตตริมนสุสธรรม ๑ อาบัติช่ัวหยาบ ๑ ขุดดิน ๑   
                    คําถามและคําตอบในภูตคามวรรคท่ี ๒   
        [๗๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย ในเพราะพรากภูตคาม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษพุวกเมืองอาฬวี.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษพุวกเมืองอาฬวีตดัตนไม.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๗๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะแกลงกลาวคําอ่ืน ในเพราะทําใหลําบาก ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?    
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ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉันนะ ถูกสงฆซักถามอยูดวยอาบัตใินทามกลางสงฆกลับเอาเร่ือง   
อ่ืนมาพูดกลบเกล่ือนเสีย.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๓ ...   
        [๗๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูโพนทะนา ในเพราะความเปนผูบนวา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระเมตตยิะและพระภุมมชกะยังภกิษุท้ังหลายใหยกโทษทานพระ   
ทัพพมัลลบุตร.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๓ ...   
        [๗๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูวางเตียงกด็ี ตั่งก็ดี ฟกูกด็ี เกาอ้ีกด็ี อันเปนของสงฆในท่ี   
แจงแลวไมเกบ็ ไมบอกส่ัง หลีกไปเสีย ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูป วางเสนาสนะอันเปนของสงฆ ในท่ีแจงแลวไมเก็บ   
ไมบอกส่ัง หลีกไปเสีย.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท) ...    
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        [๗๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูปูท่ีนอนในวิหารเปนของสงฆแลวไมเก็บ ไมบอกส่ัง หลีก   
ไปเสีย ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระสัตตรสวคัคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระสัตตรสวัคคียปูท่ีนอนในวหิารเปนของสงฆ แลวไมเก็บ ไมบอก   
ส่ัง หลีกไปเสีย.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน   
กฐินสิกขาบท) ...   
        [๗๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยู สําเร็จการนอนแซกแซงภิกษุผูเขาไปกอนในวิหารของ   
สงฆ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียสําเร็จการนอนแซกแซงภิกษุผูเถระ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน อันหนึ่ง   
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
        [๗๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูโกรธ ขัดใจ ฉุดคราภกิษุจากวหิารของสงฆ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?    
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ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียโกรธ ขัดใจ ฉุดคราภิกษุท้ังหลายจากวหิารของสงฆ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๗๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษผูุนัง่ทับเตียงก็ดี ตั่งก็ดี อันมีเทาเสียบบนรานในวิหารเปนของ   
สงฆ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษุรูปหนึ่ง นั่งทับเตียงอันมีเทาเสียบบนรานในวิหารเปนของสงฆ   
โดยแรง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ คือ   
บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกดิแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
        [๗๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูอํานวยใหพอก ๒-๓ ช้ัน แลวอํานวยยิ่งกวานัน้ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระฉันนะใหมุงวหิารที่สรางสําเร็จแลวบอยๆ ใหโบกฉาบบอยๆ   
วิหารหนักเกินไปก็ทลายลง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๘๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูรูอยูวา น้าํมีตัวสัตว เอารดหญาก็ดี ดินก็ดี ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษพุวกเมืองอาฬวี.    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษพุวกเมืองอาฬวี รูอยูวาน้ํามีตัวสัตว เอารดหญาบาง รดดินบาง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
                    ภตูคามวรรค ท่ี ๒ จบ.   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๘๑] ตดัตนไม ๑ กลาวสอเสียด ๑ โพนทะนา ๑ ท่ีแจง ๑ วหิาร ๑ นอนเบียด ๑   
ฉุดครา ๑ บนราน ๑ โบกฉาบ ๑ เอาน้ํามีตวัสัตวรดท้ิงเสีย ๑   
                   ----------   
                    คําถามและคําตอบในโอวาทวรรคท่ี ๓   
        [๘๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูไมไดรับสมมติ ส่ังสอนภิกษุณี ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ไมไดรับสมมติ ส่ังสอนภิกษุณี.   
ถ. ในสิกขาบทนั้นมีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัต ิหรือ?   
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปนนบัญญัติไมมีในสิกขาบทนั้น.   
บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแต   
วาจา มิใชกาย มิใชจิต บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ...   
        [๘๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูส่ังสอนภกิษุณี เม่ือพระอาทิตยอัสดงแลว ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระจูฬปนถก.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?    
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ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระจูฬปนถก ส่ังสอนภิกษุณี เม่ือพระอาทิตยอัสดงแลว.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน   
ปทโสธัมมสิกขาบท) ...   
        [๘๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูเขาไปสูท่ีอาศัยแหงภิกษณุีแลว ส่ังสอนพวกภิกษณุี ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเขาไปสูท่ีอาศัยแหงภกิษณุแีลวส่ังสอนพวกภิกษณุี.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัต ิ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนในกฐินสิกขาบท) ...   
        [๘๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูกลาววา พวกภิกษุกลาวสอนพวกภกิษุณีเพราะเหตุอามิส ณ   
ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียกลาววา พวกภิกษุส่ังสอนพวกภิกษณุีเพราะเหตุอามิส.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๘๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูใหจีวรแกภิกษณุีผูมิใชญาติ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?    
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ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษุรูปหนึ่งไดใหจีวรแกภกิษุณีผูมิใชญาติ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๖ ...   
        [๘๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูเย็บจีวรเพื่อภิกษุณีผูมิใชญาติ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุทายีเย็บจีวร เพื่อภิกษณุีผูมิใชญาติ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๘๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูชักชวนภกิษุณี แลวเดินทางไกลรวมกนั ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ชักชวนพวกภิกษณุีเดินทางไกลรวมกนั.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน   
๔ คือ บางทีเกดิแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกาย กับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแต   
กายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตกาย วาจาและจิต ...   
        [๘๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูชักชวนภิกษณุีแลว โดยสารเรือลําเดียวกัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 42 
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ชักชวนพวกภิกษณุีแลวโดยสารเรือลําเดียวกัน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๔ ...   
        [๙๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยู ฉันบิณฑบาตอันภิกษณุีแนะนําใหถวาย ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระเทวทัต.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระเทวทัตรูอยู ฉันบินฑบาตอันภิกษุณแีนะนําใหถวาย.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏ   
ฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกบัจิต มิใชวาจา ...   
        [๙๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูเดยีวสําเร็จการนั่งในท่ีลับกับภิกษุณีผูเดียว ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุทายีผูเดียวสําเร็จการนั่งในท่ีลับกับภิกษุณีผูเดียว.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ... ฯ   
                    โอวาทวรรค ท่ี ๓ จบ.   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๙๒]  ไมไดรับสมมติส่ังสอน ๑ พระอาทิตยอัสดง ๑ ท่ีอาศัย ๑ เหตุอามิส ๑ ให   
จีวร ๑ เย็บจวีร ๑ ชักชวนกันแลวเดนิทาง ๑ ชักชวนกันแลวโดยสารเรือ ๑ ภัตท่ีภิกษณุี   
แนะนําใหถาย ๑ นั่งในท่ีลับ ๑    
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                คําถามและคําตอบในโภชนวรรคท่ี ๔   
        [๙๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูฉันอาหารในโรงทานยิ่งกวาคร้ังหนึง่นั้น ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย อยูฉันอาหารในโรงทานเปนประจํา.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...   
        [๙๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระเทวทัต.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระเทวทัตพรอมดวยบริษัท เท่ียวขอในสกุลท้ังหลายมาฉัน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๗ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏ   
ฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...   
        [๙๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย ในเพราะโภชนะทีหลัง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูป รับนิมนตไวในท่ีแหงหนึง่แลว ฉันในท่ีอ่ืน.    
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มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๓ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน   
๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท) ...   
        [๙๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรับขนมเต็ม ๒-๓ บาตร แลวรับยิ่งกวานั้น ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปไมรูจักประมาณรับ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๙๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูฉันเสร็จ หามภัตแลวฉันของขบเค้ียวก็ดี ของฉันกด็ ีท่ีไม   
เปนเดน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปฉันเสร็จ หามภัตแลว ฉันในท่ีแหงอ่ืน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท) ...   
        [๙๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูนาํของเคี้ยวกด็ี ของฉันก็ดี อันไมเปนเดน ไปลอภกิษุ   
ผูฉันเสร็จ หามภัตแลว ใหฉัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?    
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ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษุรูปหนึ่ง นําของฉันอันไมเปนเดนไปลอภิกษุผูฉันเสร็จ หาม   
ภัตแลว ใหฉัน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๙๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูฉันของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ในเวลาวิกาล ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระสัตตรสวคัคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระสัตตรสวัคคียฉันโภชนะในเวลาวิกาล.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...   
        [๑๐๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูฉันของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ซ่ึงรับประเคนไวคางคืน ณ ท่ี   
ไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระเวลัฏฐสีสะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระเวลัฏฐสีสะ ฉันโภชนะท่ีรับประเคนไวคางคืน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...   
        [๑๐๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนมาฉัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียขอโภชนะอันประณีต เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๔ ...   
        [๑๐๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูกลืนอาหารท่ีเขาไมไดใหลวงชองปาก ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษุรูปหนึ่ง กลืนอาหารท่ีเขายังไมไดให ลวงชองปาก.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...   
                โภชนวรรค ท่ี ๔ จบ   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๐๓] อาหารในโรงทาน ๑ ฉันเปนหมู ๑ โภชนะทีหลัง ๑ เต็ม ๒ บาตร ๑   
หามภัตร ๑ เวลาวิกาล ๑ ของเค้ียว ๑ รับประเคนไวคางคืน ๑ โภชนะประณีต ๑ อาหารท่ีเขา   
ไมไดใหลวงชองปาก ๑   
                 -------------   
                    คําถามและคําตอบในอเจลกวรรคท่ี ๕   
        [๑๐๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษุผูใหของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดี แกอเจลกก็ดี แก   
ปริพาชกก็ดี แกปริพาชิกากด็ ีดวยมือของตน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอานนท.    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอานนทเขาใจวา ขนมช้ินหนึ่ง ไดใหขนม ๒ ช้ิน แก   
ปริพาชิกานางหนึ่ง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...   
        [๑๐๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูชวนภิกษวุา มาเถิด คุณ เรา จกัเขาไปสูบานหรือสู   
นิคม เพื่อบิณฑบาตดวยกนั แลวใหเขาถวายก็ดี ไมใหถวายก็ดี แกเธอ แลวสงกลับไปเสีย   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนท ศากยบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุปนนท ศากยบุตร ชวนภกิษวุา มาเถิด คุณ เราจักเขาไป   
สูบานเพื่อบิณฑบาตดวยกนั ไมใหเขาถวายแกเธอ แลวสงกลับไป.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๑๐๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูสําเร็จการนั่งแทรกแซงในสโภชนสกุล ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนท ศากยบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุปนนท ศากยบุตร สําเร็จการนั่งแทรกแซงในสโภชนสกุล.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
        [๑๐๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูสําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือ ในอาสนะกําบัง กับมาตุคาม ณ   
ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนท ศากยบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุปนนท ศากยบุตร สําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือ ในอาสนะ   
กําบัง กับมาตุคาม.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
        [๑๐๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูเดียว สําเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคามผูเดียว ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนท ศากยบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุปนนท ศากยบุตร ผูเดียวสําเร็จการนั่งในท่ีลับกับมาตุคาม   
ผูเดียว.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
        [๑๐๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรับนิมนตแลว มีภตัอยู ไมบอกลาภิกษุซ่ึงมีอยู ถึงความ   
เปนผูเท่ียวไปในสกุลท้ังหลาย กอนเวลาฉันก็ดี หลังเวลาฉันก็ดี ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนท ศากยบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุปนนท ศากยบุตร รับนิมนตแลว มีภัตอยู ถึงความ   
เปนผูเท่ียวไปในสกุลท้ังหลาย กอนเวลาฉัน หลังเวลาฉัน.    
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มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๔ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท) ...   
        [๑๑๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูขอเภสัชยิ่งกวากําหนดนั้น ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย อันมหานามศากยะกลาววา วันนี้ ขอทานจงรอ ก็มิ   
ไดรอ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๖ ...   
        [๑๑๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูไปเพ่ือดูกองทัพซ่ึงยกออกไป ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ไดไปเพ่ือจะดูกองทัพซ่ึงยกออกไป.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...   
        [๑๑๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูอยูในกองทัพเกินกวา ๓ คืน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียอยูในกองทัพเกินกวา ๓ คืน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...   
        [๑๑๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุผูไปสูสนามรบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียไดไปสูสนามรบ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...   
                    อเจลกวรรค ท่ี ๕ จบ.   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๑๔] ใหแกอเจลก ๑ สงภิกษกุลับไป ๑ สโภชนสกุล ๑ นั่งในท่ีลับ ๒ สิกขาบท   
ภิกษุมีอยู ๑ เภสัช ๑ ดูกองทัพท่ียกออกไป ๑ อยูเกนิ ๓ ราตรี ๑ ไปสูสนามรบ ๑   
                  ------------   
                   คําถามและคําตอบในสุราเมรยวรรคท่ี ๖   
        [๑๑๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะด่ืมสุราและเมรัย ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระสาคตะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระสาคตะดื่มน้ําเมา.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ คือ   
บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกดิแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
        [๑๑๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะจ้ีดวยนิ้วมือ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียใชนิว้มือจีภ้กิษุใหหวัเราะ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
        [๑๑๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะเลนน้ํา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระสัตตรสวคัคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระสัตตรสวัคคียเลนน้ําในแมน้ําอจิรวดี.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
        [๑๑๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะความไมเอ้ือเฟอ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระฉันนะไดทําความไมเอ้ือเฟอ.  
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๑๑๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูหลอนภกิษุ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียหลอนภิกษุ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๑๒๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูตดิไฟผิง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ ภัคคชนบท.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปกอไฟผิง.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๖ ...   
        [๑๒๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูอาบน้ําหยอนกึ่งเดือน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปเห็นพระราชาแลว กย็ังไมรูจักประมาณอาบน้ํา.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๖   
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตปเทสบัญญัติ.    
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บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลม   
สิกขาบท) ...   
        [๑๒๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษุผูไมถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใด   
อยางหนึ่ง แลวใชจวีรใหม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปจําจีวรของตนไมได.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...   
        [๑๒๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษุผูวิกัปจวีรเอง แกภิกษุกด็ี แกภกิษุณกี็ดี แก   
สิกขมานาก็ดี แกสามเณรก็ด ีแกสามเณรีกด็ี แลวใชสอยจีวรนั้น ซ่ึงไมใหเขาถอนกอน ณ   
ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนท ศากยบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุปนนท ศากยบุตร วิกัปจวีรเองแกภกิษแุลวใชสอยจีวรนัน้   
ซ่ึงไมใหเขาถอนกอน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนกฐินสิกขาบท) ...   
        [๑๒๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษุผูซอนบาตรก็ดี จีวรก็ดี ผาปูนัง่ก็ดี กลองเข็มก็ดี   
ประคตเอวกด็ี ของภิกษุ ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียซอนบาตรบาง จีวรบาง ผาปูนั่งบาง กลองเข็มบาง   
ประคตเอวบาง ของภิกษุท้ังหลาย.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
                   สุราเมรยวรรค ท่ี ๖ จบ.   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๒๕] สุรา ๑ จี้ดวยนิว้มือ ๑ เลนน้ํา ๑ ไมเอ้ือเฟอ ๑ หลอนภกิษุ ๑ ติดไฟผิง ๑   
อาบน้ํา ๑ วัตถุทําใหเสียสี ๑ วิกัป ๑ ซอนจวีร ๑   
                ----------------   
                    คําถามและคําตอบในสัปปาณกวรรคท่ี ๗   
        [๑๒๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษุผูแกลงฆาสัตวใหตาย ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุทายีแกลงฆาสัตวใหตาย.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๑๒๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยูบริโภคน้ํามีตัวสัตว ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียรูอยู บริโภคน้ํามีตัวสัตว.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๑๒๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษุผูรูอยูฟนอธิกรณท่ีทําเสร็จแลวตามธรรม เพื่อทําอีก   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียรูอยู ฟนอธิกรณท่ีทําเสร็จแลวตามธรรมเพ่ือทําอีก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๑๒๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษุผูรูอยู ปดอาบัตช่ัิวหยาบของภกิษุ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.   
ต. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษุรูปหนึ่งรูอยู ปดอาบัตช่ัิวหยาบของภกิษุ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต ...   
        [๑๓๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยูยังบุคคลผูมีอายุหยอน ๒๐ ป ใหอุปสมบท ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปรูอยูยังบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ใหอุปสมบท.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๑๓๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยูชักชวนแลวเดนิทางไกลสายเดยีวกันกับพวกพอคาผูเปน   
โจร ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษุรูปหนึ่งรูอยู ชักชวนเดนิทางไกลสายเดียวกันกับพวกพอคาผู   
เปนโจร.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ คือ   
บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกดิแตกาย วาจา และจิต ...   
        [๑๓๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูชักชวนเดินทางไกลสายเดยีวกันกับมาตุคาม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษุรูปหนึ่งชักชวน เดินทางไกลสายเดยีวกันกับมาตุคาม.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๔ ...   
        [๑๓๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูไมสละทิฏฐิอันช่ัวชา เม่ือสวดสมนุภาสจบหนท่ี ๓ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระอริฏฐะ ผูเคยเปนคนฆาแรง.    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระอริฏฐะ ผูเคยเปนคนฆาแรง ไมสละทิฏฐิอันช่ัวชาเม่ือสวด   
สมนุภาสจบหนท่ี ๓.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต ...   
        [๑๓๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยู กินรวมกับพระอริฏฐะผูกลาวอยางนั้น มีธรรมอันสมควร   
ยังไมไดทํา ยังไมไดสละทิฏฐินั้น ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย รูอยู กนิรวมกับพระอริฏฐะ ผูกลาวอยางนั้น มีธรรม   
อันสมควรยังไมไดทํา ยังไมไดสละทิฏฐินั้น.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๑๓๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยู เกล้ียกลอมสมณทุเทส ผูถูกสงฆนาสนะอยางนั้นแลว   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย รูอยู เกล้ียกลอมกัณฑกะสมณุทเทสผูถูกสงฆ   
นาสนะอยางนัน้แลว.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
                    สัปปาณกวรรคท่ี ๗ จบ.    
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                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๓๖] แกลงฆาสัตวใหตาย ๑ บริโภคนํ้าท่ีมีตัวสัตว ๑ ฟนอธิกรณท่ีทําเสร็จแลว   
ตามธรรม ๑ รูอยูปดอาบัติช่ัวหยาบ ๑ อายหุยอน ๒๐ ป ๑ ชักชวนเดนิทางกลับพอคาผูเปนโจร ๑   
ชักชวนเดินทางกับมาตุคาม ๑ กินรวม ๑ เกล้ียกลอมสมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะแลว ๑.   
                 -------------   
                   คําถามและคําตอบในสหธรรมมิกวรรคท่ี ๘   
        [๑๓๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูอันภิกษท้ัุงหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม กลาววา แนะเธอ   
ฉันจักยงัไมศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาท่ียังไมไดสอบถามภิกษุอ่ืนผูฉลาด ผูทรงวินัย ณ   
ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระฉันนะ อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม กลาววา   
แนะเธอ ฉันจกัยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาท่ียงัไมไดสอบถามภิกษุอ่ืนผูฉลาด ผูทรง   
วินัย.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๑๓๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูกนพระวินัย ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียกนพระวินัย.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
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        [๑๓๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุ ในเพราะความเปนผูแสรงทําหลง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียแสรงทําหลง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๑๔๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูโกรธ ขัดใจ ใหประหารภิกษุ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียโกรธ ขัดใจ ใหประหารแกภิกษุท้ังหลาย.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
        [๑๔๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูโกรธ ขัดใจ เง้ือหอกคือฝามือ แกภกิษุ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียโกรธ ขัดใจ เง้ือหอกคือฝามือ แกภกิษุท้ังหลาย.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...    
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        [๑๔๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูกําจัดภกิษุดวยอาบัตสัิงฆาทิเสสหามูลมิได ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียกําจดัภกิษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสหามูลมิได.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๑๔๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูแกลงกอความรําคาญแกภกิษุ  ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียแกลงกอความรําคาญแกภิกษุท้ังหลาย.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๑๔๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูยืนแอบฟงความ เม่ือภกิษุท้ังหลายเกดิบาดหมางกนั เกิด   
ทะเลาะกนั ถึงการวิวาทกัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียยืนแอบฟงความ เม่ือภกิษท้ัุงหลายเกดิบาดหมางกนั   
เกิดทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกนั.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ คือ   
บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกดิแตกาย วาจา และจิต ...    
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        [๑๔๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหฉันทะ เพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว ถึงธรรมคือความ   
บนวาในภายหลัง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียใหฉันทะ เพือ่กรรมอันเปนธรรมแลว ถึงธรรมคือความ   
บนวาในภายหลัง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๑๔๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูเม่ือเร่ืองอันจะพึงวินจิฉัยยังเปนไปอยูในสงฆ ไมใหฉันทะ   
แลวลุกจากอาสนะกลับไปเสีย ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษุรูปหนึ่ง เม่ือเร่ืองอันจะพึงวนิิจฉัยยังเปนไปอยูในสงฆ ไมให   
ฉันทะแลวลุกจากอาสนะกลับไปเสีย.   
มีบัญญัติ ๑. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือเกิดแตกาย วาจา และจิต ...   
        [๑๔๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูพรอมกบัสงฆผูพรอมเพรียงกนัใหจวีร แลวถึงธรรมคือความ   
บนวาในภายหลัง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ผูพรอมกับสงฆผูพรอมเพรียงกันใหจีวรแกภิกษุ แลว   
ถึงธรรมคือความบนวาในภายหลัง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
        [๑๔๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น  ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยู นอมลาภท่ีเขานอมไปจะถวายสงฆ มาเพื่อบุคคล ณ   
ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ  ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียผูรูอยู  นอมลาภท่ีเขานอมไปจะถวายสงฆมาเพื่อบุคคล.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ ...   
                   สหธรรมมิกวรรคท่ี ๘ จบ.   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๔๙] ภกิษุกลาวโดยชอบธรรม ๑  กนวินยั ๑ แสรงทําหลง ๑ ใหประหาร ๑   
เง้ือหอกคือฝามือ  ๑ อาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล ๑ กอความรําคาญ  ๑ ยืนแอบฟงความ ๑ กรรม   
อันเปนธรรม ๑ วินจิฉัย ๑ สงฆผูพรอมเพรียงกันให ๑ นอมลาภมาเพ่ือบุคคล ๑   
                    ----------------   
                คําถามและคําตอบในราชวรรคท่ี ๙   
        [๑๕๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูไมไดรับบอกกอน เขาไปสูภายในพระตําหนกัหลวง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอานนท.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?    
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ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอานนทยังไมไดรับบอกกอน เขาไปสูภายในพระตําหนัก   
หลวง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนกฐินสิกขาบท) ...   
        [๑๕๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น  ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูเก็บรัตนะ  ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษุรูปหนึ่งเก็บรัตนะ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน  ๖ ...   
        [๑๕๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูไมบอกลาภิกษุท่ีมีอยูเขาไปสูบานในเวลาวกิาล ณ  ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียไมบอกลาภกิษุท่ีมีอยู แลวเขาไปสูบานในเวลาวกิาล.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๓ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท) ...   
        [๑๕๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทํากลองเข็มแลวดวยกระดูกก็ดี แลวดวยงาก็ดี  แลวดวย   
เขาก็ดี ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.    
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ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปไมรูจักประมาณ ขอกลองเข็มเปนจํานวนมาก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๑๕๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น  ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทําเตียงก็ดี ตั่งก็ดี เกินประมาณ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนัทะศากยบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุปนันทะศากยบุตร ใหทําเตียงสูง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๑๕๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทําเตยีงก็ดี ตั่งก็ดี เปนของหุมนุน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ใหทําเตียงกด็ี ตั่งก็ดี เปนของหุมนุน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๑๕๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทําผาปูนั่งเกินประมาณ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?    
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ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียใหทําผาปูนั่งไมมีประมาณ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๖ ...   
        [๑๕๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทําผาปดฝเกินประมาณ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียใชผาปดฝไมมีประมาณ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๑๕๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทําผาอาบน้ําฝนเกินประมาณ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียใชผาอาบน้ําฝน ไมมีประมาณ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
        [๑๕๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษุผูใหทําจวีรมีประมาณเทาจีวรพระสุคต ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอานนท.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?    
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ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอานนท ใชจวีรมีประมาณเทาจวีรพระสุคต.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ ...   
                 ราชวรรคท่ี ๙ จบ.   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๖๐] ภายในพระตําหนักหลวง ๑ เกบ็ ๑ ไมอําลาแลวเขาบาน ๑ กลองเข็ม ๑ เตียง ๑   
เตียงหุมนุน ๑  ผาปูนั่ง ๑ ผาปดฝ ๑ ผาอาบน้ําฝน ๑ ใชจวีรเทาสุคตจีวร ๑   
                   ปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบท จบ.   
                    หวัขอบอกวรรคเหลานั้น   
        [๑๖๑] วรรคเหลานั้น คือ มุสาวาทวรรค ๑ ภูตคามวรรค ๑ โอวาทวรรค ๑   
โภชนวรรค ๑ อเจลกวรรค ๑ สุราเมรยวรรค ๑ สัปปาณกวรรค ๑ สหธรรมิกวรรค ๑   
รวมเปน ๙ กับราชวรรค.   
                  ------------   
                  ปาฏิเทสนียกัณฑ   
                  คําถามและคําตอบในสิกขาบทท่ี ๑   
        [๑๖๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภกิษุผูเขาไปสูละแวกบานแลว รับของเคี้ยวกด็ี ของฉันก็ดี   
ดวยมือของตนจากมือของภกิษุณีผูมิใชญาติแลวฉัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปสูละแวกบานแลวรับอามิสจากมือของภิกษณุี ผู   
มิใชญาติ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ คือ   
บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกดิแตกายกับจิต มิใชวาจา ...    
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                 คําถามและคําตอบในสิกขาบทท่ี ๒   
        [๑๖๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภกิษุผูไมหามภิกษณุีผูส่ังเสียแลวฉัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ไมหามภิกษณุีผูส่ังเสียอยู.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ คือ   
บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายวาจา และจิต ...   
                 คําถามและคําตอบในสิกขาบทท่ี ๓   
        [๑๖๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภกิษุ ผูรับของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดี ในสกุลท่ีสงฆสมมติวา   
เปนเสขะดวยมือของตนแลวฉัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปไมรูประมาณแลวรับ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับจติ มิใชวาจา ...   
                 คําถามและคําตอบในสิกขาบทท่ี ๔   
        [๑๖๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภกิษุผูรับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไมไดบอกใหรูไวกอน   
ในเสนาสนะปา ดวยมือของตนในวัดท่ีอยู ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.    
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ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปไมบอกวาโจรอาศัยอยูในอาราม.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกดิแตกายวาจา และจิต ...   
                  ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบท จบ.   
                  หัวขอประจํากณัฑ   
        [๑๖๖] ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบท คือ ภิกษณุีมิใชญาติ ๑ ภิกษุณีส่ังเสีย ๑ สกุล   
เสขะ ๑ เสนาสนะปา ๑ อันพระสัมพุทธเจาทรงประกาศแลวแล.   
                  ------------   
                    เสขิยกัณฑ   
                    คําถามและคําตอบในปริมัณฑลวรรคท่ี ๑   
        [๑๖๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นุงผาเล้ือยหนาหรือเล้ือยหลัง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียนุงผาเล้ือยหนาบางเล้ือยหลังบาง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ   
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
        [๑๖๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ หมผาเล้ือยหนาหรือเล้ือยหลัง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?    
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ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียหมผาเล้ือยหนาบางเล้ือยหลังบาง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
        [๑๖๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เปดกายเดินไปในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเปดกายเดินไปในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...   
        [๑๗๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอเปดกายนั่งในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเปดกายนั่งในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...   
        [๑๗๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ คะนองมือหรือเทา เดินไปในละแวกบาน   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.    
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ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเปดกายนั่งในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...   
        [๑๗๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ คะนองมือหรือเทา นั่งในละแวกบาน ณ   
ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียคะนองมือบางเทาบาง นั่งในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...   
        [๑๗๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แลดูในท่ีนัน้ๆ เดนิไปในละแวกบาน   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียแลดูในท่ีนั้นๆ เดินไปในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...   
        [๑๗๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แลดูในท่ีนัน้ๆ นัง่ในละแวกบาน ณ   
ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียแลดูในท่ีนั้นๆ นั่งในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...   
        [๑๗๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิเวกิผาไปในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเดินเวกิผาไปในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...   
        [๑๗๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งเวิกผาในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย นั่งเวิกผาในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...   
                    ปริมัณฑลวรรคท่ี ๑ จบ.   
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                    คําถามและคําตอบในอุชชัคฆิกวรรคท่ี ๒   
        [๑๗๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิหัวเราะไปในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเดินหวัเราะเสียงดังไปในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ   
เกิดแตกาย วาจาและจิต   
        [๑๗๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งหัวเราะในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียนั่งหวัเราะเสียงดังในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ   
เกิดแตกาย วาจา และจิต   
        [๑๗๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิพูดเสียงดังล่ันในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเดินพูดเสียงดังล่ันในละแวกบาน.   
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนสมนภุาสนสิกขาบท)   
        [๑๘๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งพูดเสียงดังล่ันในละแวกบาน   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียนั่งพูดเสียงดงัล่ันในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนสมนภุาสนสิกขาบท)   
        [๑๘๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิโคลงกายไปในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเดินโคลงกายไปในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๑๘๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งโคลงกายในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?    
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ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียนั่งโคลงกายในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๑๘๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิไกวแขนไปในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเดินไกวแขนไปในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๑๘๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งไกวแขนในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียนั่งไกวแขวนในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๑๘๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิโคลงศีรษะไปในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?    
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ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๑๘๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียนั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
                อุชชัคฆิกวรรคท่ี ๒ จบ   
                ----------------   
                    คําถามและคําตอบในขัมภกตวรรคท่ี ๓   
        [๑๘๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิคํ้ากายไปในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเดินคํ้ากายไปในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)    
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        [๑๘๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งคํ้ากายในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียนั่งคํ้ากายในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๑๘๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิคลุมศีรษะไปในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย เดินคลุมกายตลอดศีรษะไปในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๑๙๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งคลุมศีรษะในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียนั่งคลุมกายตลอดศีรษะ ในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)    
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        [๑๙๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิกระโหยงเทาไปในละแวกบาน ณ   
ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเดินกระโหยงเทาไปในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๑๙๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งรัดเขาในละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียนั่งรัดเขาในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๑๙๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ รับบิณฑบาตโดยไมเคารพ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียรับบิณฑบาตโดยไมเคารพ.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๑๙๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แลดูในท่ีนัน้ๆ รับบิณฑบาต ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียแลดูในท่ีนั้นๆ รับบิณฑบาต.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๑๙๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ รับแตแกงมาก ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียรับแตแกงมาก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๑๙๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ รับบิณฑบาตจนพูนบาตร ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียรับบิณฑบาตจนพูนบาตร.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
                ขัมภกตวรรคท่ี ๓ จบ.   
                ---------------   
                    คําถามและคําตอบในปณฑปาตวรรคท่ี ๔   
        [๑๙๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันบิณฑบาตโดยไมเคารพ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตโดยไมเคารพ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).   
        [๑๙๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แลดูในท่ีนัน้ๆ ฉันบิณฑบาต ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียแลดูในท่ีนั้นๆ ฉันบิณฑบาต.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).   
        [๑๙๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันบิณฑบาตใหแหวงในท่ีนัน้ๆ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?    
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ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตใหแหวงในที่นั้นๆ   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๐๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันแตแกงมาก ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ฉันแตแกงมาก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๐๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันบิณฑบาตขยุมแตยอดลงไป ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตขยุมแตยอดลงไป.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๐๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ กลบแกงบาง กับบาง ดวยขาวสุก ณ   
ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.    
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ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียกลบแกงบาง กับบาง ดวยขาวสุก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๐๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ขอแกงบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชน   
แกตนมาฉัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ขอแกงบาง ขาวสุกบาง เพือ่ประโยชนแกตนมาฉัน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน   
๒ คือ บางทีเกดิแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตกายวาจา และจิต.   
        [๒๐๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แลดูบาตรของภิกษุรูปอ่ืน ดวยหมายจะยก   
โทษ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียแลดูบาตรของภิกษุรูปอ่ืนดวยหมายจะยกโทษ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)    
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        [๒๐๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ทําคําขาวใหใหญ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียทําคําขาวใหใหญ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๐๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ทําคําขาวใหยาว ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียทําคําขาวใหยาว.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
                    ปณฑปาตวรรคท่ี ๔ จบ.   
                 -------------   
                คําถามและคําตอบในกพฬวรรคท่ี ๕   
        [๒๐๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เม่ือคําขาวยังไมถึงปาก อาปากไวทา   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย เม่ือคําขาวยงัไมถึงปาก อาปากไวทา.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๐๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันสอดมือท้ังหมดเขาในปาก   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียฉันสอดมือท้ังหมดเขาในปาก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๐๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ พูดท้ังคําขาวมีในปาก ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียพูดท้ังคําขาวมีในปาก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ   
เกิดแตกายวาจา และจิต.   
        [๒๑๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันเดาะคําขาว ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?    
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ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียฉันเดาะคําขาว.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๑๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันกัดคําขาว ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียฉันกัดคําขาว.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๑๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันทํากระพุงแกมใหตุย ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียฉันทํากระพุงแกมใหตุย.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๑๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันสลัดมือ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?    
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ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียฉันสลัดมือ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๑๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันโปรยเมล็ดขาว ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียฉันโปรยเมล็ดขาว.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๑๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันแลบล้ิน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียฉันแลบล้ิน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๑๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันดังจั๊บๆ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
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ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียฉันดังจั๊บๆ   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
                 กพฬวรรคท่ี ๕ จบ.   
                ----------------   
                คําถามและคําตอบในสุรุสุรุวรรคท่ี ๖   
        [๒๑๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันดังซูดๆ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปดื่มนมสดดังซูดๆ   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๑๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันเลียมือ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียฉันเลียมือ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)  
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        [๒๑๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันขอดบาตร ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียฉันขอดบาตร.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๒๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันเลียริมฝปาก ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียฉันเลียริมฝปาก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)   
        [๒๒๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ รับโอนํ้าดวยมือเปอนอามิส ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ ภัคคชนบท.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปรับโอน้ําดวยมือเปอนอามิส.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ   
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.    
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        [๒๒๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวในละแวกบาน   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ ภัคคชนบท.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปเทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาว ในละแวกบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ   
กายกับจิต มิใชวาจา.   
        [๒๒๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีรมในมือ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลมีรมในมือ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.   
        [๒๒๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีไมพลองในมือ   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลมีไมพลองในมือ.    
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มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน   
อันหนึ่ง คือ เกดิแตวาจากับจติ มิใชกาย.   
        [๒๒๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีศัสตราในมือ   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลมีศัสตราในมือ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.   
        [๒๒๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีอาวุธในมือ   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลมีอาวุธในมือ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.   
                สุรุสุรุวรรคท่ี ๖ จบ.   
                    ----------------   
                    คําถามและคําตอบในปาทุกาวรรคท่ี ๗   
        [๒๒๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลสวมเขียงเทา   
ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย แสดงธรรมแกบุคคลสวมเขียงเทา.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.   
        [๒๒๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลสวมรองเทา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย แสดงธรรมแกบุคคลสวมรองเทา.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.   
        [๒๒๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลไปในยาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลไปในยาน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.   
        [๒๓๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูอยูบนท่ีนอน   
ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย แสดงธรรมแกบุคคลผูอยูบนท่ีนอน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.   
        [๒๓๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งรัดเขา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งรัดเขา.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.   
        [๒๓๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูโพกศีรษะ   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูโพกศีรษะ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.    
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        [๒๓๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูคลุมศีรษะ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูคลุมศีรษะ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.   
        [๒๓๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งอยูท่ีแผนดนิแสดงธรรม แกบุคคลผูนั่ง   
บนอาสนะ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย นั่งอยูท่ีแผนดินแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งบนอาสนะ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.   
        [๒๓๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งบนอาสนะตํ่า แสดงธรรมแกบุคคล   
ผูนั่งบนอาสนะสูง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?    
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ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย นั่งบนอาสนะตํ่า แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งบน   
อาสนะสูง.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแกกายกับจิต มิใชวาจา.   
        [๒๓๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ยนืแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่ง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียยืนแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่ง.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน   
อันหนึ่ง คือ เกดิแตวาจากับจติ มิใชกาย.   
        [๒๓๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภกิษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอเดินไปขางหลัง แสดงธรรมแก   
บุคคลผูเดินไปขางหนา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเดินไปขางหลัง แสดงธรรมแกบุคคลผูเดนิไปขางหนา.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต.   
        [๒๓๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอเดนิไปนอกทาง แสดงธรรมแกบุคคลผูเดิน   
ในทาง ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคียเดินไปนอกทาง แสดงธรรมแกบุคคลผูเดนิในทาง.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต.   
        [๒๓๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ยนืถายอุจจาระ หรือปสสาวะ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ยืนถายอุจจาระ หรือถายปสสาวะ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.   
        [๒๔๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะ   
ลงบนของเขียวสด ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะลงบน   
ของเขียวสด.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.  
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        [๒๔๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะ   
ลงในน้ํา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระฉัพพัคคีย ถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.   
                                        ปาทุกาวรรคท่ี ๗ จบ.   
                                           เสขิยะ ๗๕ สิกขาบท จบ.   
                                         กัตถปญญัตติวาร มหาวภิังค จบ.   
                                         หัวขอประจําเร่ือง   
        [๒๔๒] นุงหมเปนปริมณฑล ปกปดกาย สํารวมดี มีตาทอดลง เวกิผา หัวเราะ   
ล่ัน มีเสียงดัง โคลงกาย ไกวแขน โคลงศีรษะรวม ๓ คํ้ากาย คลุมศีรษะ กระโหยง รัดเขา   
รับบิณฑบาตโดยเอ้ือเฟอ แลดูในบาตร แกงพอสมควร รับบิณฑบาตเสมอขอบ ฉันบิณฑบาต   
โดยเอ้ือเฟอ แลดูในบาตร ฉันบิณฑบาตไมแหวง ฉันแกงพอสมควร ขยุมแตยอด กลบ ขอ   
เพงโพนทะนา ไมใหญ กลมกลอม ชองปาก มือท้ังหมด ไมพูด ฉันเดาะ ฉันกดั ฉันทํา   
ใหตุย สลัดมือ ฉันโปรยเมล็ดขาว ฉันแลบล้ิน ฉันเสียงจับ๊ๆ ซูดๆ เลียมือ ขอดบาตร   
เลียริมฝปาก เปอนอามิส น้ํามีเมล็ดขาว พระตถาคตท้ังหลายยอมไมทรงแสดงสัทธรรม แก   
บุคคลผูมีรมในมือ มีไมพลองในมือ มีศัสตราวุธในมือ สวมเขียงเทา สวมรองเทา ไปในยาน   
อยูบนท่ีนอน นั่งรัดเขา โพกศีรษะ คลุมศีรษะ ท่ีแผนดิน อาสนะตํ่า ยืนอยู เดินไปขางหลัง   
เดินไปนอกทาง ไมยืนถาย ถายบนของเขียวสด และในน้าํ.   
                    หวัขอบอกวรรคเหลานั้น   
        [๒๔๓] ปริมัณฑลวรรค ๑ อุชชัคฆิกวรรค ๑ ขัมภกตวรรค ๑ ปณฑปาตวรรค ๑   
กพฬวรรค ๑ สุรุสุรุวรรค ๑ ปาทุกาวรรค ๑ เปนท่ี ๗ แล.   
                ----------------    
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                  กตาปตติวารท่ี ๒   
                 คําถามและคําตอบในปาราชิกกณัฑ   
                ปาราชิก ๔ สิกขาบท   
        [๒๔๔] ถามวา ภิกษุเสพเมถุนธรรม ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ภกิษุเสพเมถุนธรรม ตองอาบัติ ๓ คือ เสพเมถุนธรรมในสรีระท่ีสัตวมิได   
กัด ตองอาบัตปิาราชิก ๑ เสพเมถุนธรรมในสรีระท่ีสัตวกัดแลวโดยมาก ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑   
สอดองคกําเนดิเขาในปากท่ีอา มิไดถูกตอง ตองอาบัติทุกกฏ ๑   
ภิกษเุสพเมถุนธรรม ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.   
        [๒๔๕] ถามวา ภิกษุถือเอาทรัพยท่ีเจาของมิไดให ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ภกิษุถือเอาทรัพยท่ีเจาของมิไดให ตองอาบัติ ๓ คือ ถือเอาทรัพยท่ีเจาของ   
มิไดใหเปนสวนแหงโจรกรรม มีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติปาราชิก ๑   
ถือเอาทรัพยท่ีเจาของมิไดใหเปนสวนแหงโจรกรรม มีราคาเกินกวา ๑ มาสก หรือหยอนกวา ๕   
มาสก ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ถือเอาทรัพยท่ีเจาของมิไดใหเปนสวนแหงโจรกรรม มีราคามาสก   
หนึ่ง หรือหยอนกวามาสกหน่ึง ตองอาบัติทุกกฏ ๑   
ภิกษุถือเอาทรัพยท่ีเจาของมิไดให ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.   
        [๒๔๖] ถามวา ภกิษแุกลงพรากกายมนุษยจากชีวิตตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ภกิษแุกลงพรากกายมนุษยจากชีวติ ตองอาบัติ ๓ คือ ขุดบอ เจาะจงมนุษย   
วาจักตกลงตาย ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เม่ือตกแลว ทุกขเวทนาเกิดข้ึน ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ตาย   
ตองอาบัติปาราชิก ๑   
ภิกษแุกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.   
        [๒๔๗] ถามวา ภิกษุกลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู ไมเปนจริง ตองอาบัติ   
เทาไร?   
ตอบวา ภกิษุกลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู ไมเปนจริง ตองอาบัติ ๓ คือ   
ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาลามกครอบงํา กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไมมี   
ไมเปนจริง ตองอาบัติปาราชิก ๑ ภกิษกุลาววา ภกิษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุนั้นเปนพระอรหนัต   
เม่ือผูฟงเขาใจความ ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เม่ือไมเขาใจความ ตองอาบัติทุกกฏ ๑   
ภิกษกุลาวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไมมี ไมเปนจริง ตองอาบัติเหลานี้.   
                   ปาราชิก ๔ สิกขาบท จบ.   
                ----------------   
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                    คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสกัณฑ   
                   สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท   
        [๒๔๘] ถามวา ภิกษุพยายามปลอยอสุจิ ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ภกิษุพยายามปลอยอสุจิ ตองอาบัติ ๓ คือ ตั้งใจพยายาม อสุจิเคล่ือน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตั้งใจพยายาม แตอสุจิไมเคล่ือน ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑.   
        [๒๔๙] ภกิษุถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ตองอาบัติ ๓ คือ ถูกตองกาย   
ดวยกาย ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ เอากายถูกตองของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑   
เอาของเน่ืองดวยกาย ถูกตองของเนื่องดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ ๑.   
        [๒๕๐] ภกิษุพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาช่ัวหยาบ ตองอาบัติ ๓ คือ พูดชมก็ดี พูดติ   
ก็ดี พาดพิงวจัจมรรค ปสสาวมรรค ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ พูดชมก็ดี พูดติก็ดี พาดพิง   
อวัยวะใตรากขวัญลงมา เหนือหัวเขาข้ึนไป เวนวัจจมรรค ปสสาวมรรค ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑   
พูดชมก็ดี พูดติก็ดี พาดพิงของเน่ืองดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
        [๒๕๑] ภิกษกุลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม ตองอาบัติ ๓ คือ กลาวคุณแหงการ   
บําเรอตนดวยกาม ในสํานกัมาตุคาม ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวย   
กาม ในสํานกับัณเฑาะกตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม ในสํานัก   
ดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
        [๒๕๒] ภิกษุถึงความเปนผูเท่ียวชักส่ือ ตองอาบัติ ๓ คือ รับคํา นําไปบอก กลับ   
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ รับคํา นําไปบอก แตไมกลับมาบอก ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑   
รับคํา แตไมบอก ไมกลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
        [๒๕๓] ภิกษใุหทํากุฏิ ดวยอาการขอเอาเอง ตองอาบัติ ๓ คือ ใหทําเปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ เม่ือกอนดินอีกกอนหนึ่งยังไมมา ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เม่ือกอนดินนั้นมาแลว   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๒๕๔] ภิกษใุหทําวิหารใหญ ตองอาบัติ ๓ คือ ใหทํา เปนทุกกฏในประโยค ๑   
เม่ือกอนดนิอีกกอนหน่ึงยังไมมา ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เม่ือกอนดนินัน้มาแลว ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ๑.    
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        [๒๕๕] ภิกษุตามกําจดัภิกษดุวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได ตองอาบัติ ๓   
คือ ไมใหทําโอกาส ประสงคจะใหเคล่ือน โจท ตองอาบัติทุกกฏ ๑ กับสังฆาทิเสส ๑ ใหทํา   
โอกาสประสงคจะดา โจท ตองอาบัติโอมสวาท ๑.   
        [๒๕๖] ภิกษุถือเอาเอกเทศบางอยาง แหงอธิกรณอันเปนเร่ืองอ่ืนใหเปนเพียงเลส   
ตามกําจัดภิกษดุวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ตองอาบัติ ๓ คือ ไมใหทําโอกาส ประสงคจะให   
เคล่ือน โจท ตองอาบัติทุกกฏ ๑ กับสังฆาทิเสส ๑ ใหทําโอกาส ประสงคจะดา โจท ตอง   
อาบัติโอมสวาท ๑.   
        [๒๕๗] ภิกษุผูทําลายสงฆ ถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบ ๓ จบ ไมสละอยู ตอง   
อาบัติ ๓ คือ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ จบ   
กรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๒๕๘] ภิกษุท้ังหลายผูประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ ถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบ   
๓ จบ ไมสละอยู ตองอาบัติ ๓ คือ จบบัญญัติ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง   
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
        [๒๕๙] ภิกษุผูวายาก ถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบ ๓ จบ ไมสละอยู ตองอาบัติ   
๓ คือ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ จบกรรม   
วาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๒๖๐] ภกิษุผูประทุษรายสกุล ถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบ ๓ จบ ไมสละอยู   
ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑   
จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
                  สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท จบ.   
                ---------------   
                อาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ   
                   กฐินวรรคท่ี ๑   
        [๒๖๑] ภกิษุยังอติเรกจวีรใหลวง ๑๐ วัน ตองอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย.   
        [๒๖๒] ภิกษุอยูปราศจากไตรจวีรส้ินราตรีหนึ่ง ตองอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย.   
        [๒๖๓] ภิกษุรับอกาลจีวรแลว ใหลวงเดือนหน่ึงตองอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย.    
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        [๒๖๔] ภิกษใุชภกิษณุผูีมิใชญาติ ใหซักจีวรเกา ตองอาบัติ ๒ คือ ใหซัก เปน   
ทุกกฏในประโยค ๑ ใหซักเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๖๕] ภิกษุรับจีวรจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ ตองอาบัต ิ๒ คือ รับเปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ รับจีวรแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๖๖] ภกิษุขอจวีรตอพอเจาเรือนกด็ ีตอแมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ ตองอาบัติ ๒   
คือ ขอเปนทุกกฏในประโยค ๑ ขอไดแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๖๗] ภิกษุของจีวรตอพอเจาเรือนกด็ี ตอแมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ ยิ่งกวากําหนด   
นั้น ตองอาบัต ิ๒ คือ ขอ เปนทุกกฏในประโยค ๑ ขอไดแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๖๘] ภกิษุอันเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาพอเจาเรือนผูมิใชญาติแลว ถึงการ   
กําหนดในจีวร ตองอาบัติ ๒ คือ ถึงการกําหนด เปนทุกกฏในประโยค ๑ ถึงการกําหนดแลว   
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๖๙] ภกิษุอันเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาพอเจาเรือนหลายคน ผูมิใชญาติ   
แลวถึงการกําหนดในจวีร ตองอาบัติ ๒ คือ ถึงการกําหนด เปนทุกกฏในประโยค ๑ ถึงการ   
กําหนดแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๗๐] ภิกษยุังจวีรใหสําเร็จดวยทวงเกิน ๓ คร้ัง ดวยยืนเกิน ๖ คร้ัง ตองอาบัติ ๒   
คือ ใหสําเร็จ เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหสําเร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
                 กฐนิวรรคท่ี ๑ จบ.   
                ----------------   
                  โกสิยวรรคท่ี ๒   
        [๒๗๑] ภิกษใุหทําสันถัตเจือดวยไหม ตองอาบัติ ๒ คือ ใหทําเปนทุกกฏในประโยค ๑   
ใหทําเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๗๒] ภิกษใุหทําสันถัตดวยขนเจยีมดําลวน ตองอาบัติ ๒ คือ ใหทําเปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ ใหทําเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๗๓] ภิกษไุมถือเอาขนเจียมขาว ๑ สวน ขนเจยีมแดง ๑ สวน แลวใหทําสันถัต   
ใหม ตองอาบัติ ๒ คือ ใหทํา เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๗๔] ภิกษใุหทําสันถัตทุกป ตองอาบัติ ๒ คือ ใหทําเปนทุกกฏในประโยค ๑   
ใหทําเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.    
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        [๒๗๕] ภิกษไุมถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา แลวใหทําสันถัตสําหรับนั่ง   
ใหมตองอาบัต ิ๒ คือ ใหทํา เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๗๖] ภิกษุรับขนเจยีมแลวเดนิทางเกิน ๓ โยชน ตองอาบัติ ๒ คือ เกิน ๓ โยชน   
ไปกาวท่ี ๑ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เกินไปกาวท่ี ๒ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๗๗] ภิกษใุชภกิษณุผูีมิใชญาติใหซักขนเจียม ตองอาบัติ ๒ คือใหซัก เปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ ใหซักแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๗๘] ภิกษุรับรูปยะ ตองอาบัติ ๒ คือ รับ เปนทุกกฏในประโยค ๑ รับแลว   
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๗๙] ภิกษุถึงความแลกเปล่ียนดวยรูปยะมีประการตางๆ ตองอาบัติ ๒ คือ ถึง   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ถึงแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๘๐] ภกิษุถึงการซ้ือและขายมีประการตางๆ ตองอาบัติ ๒ คือ ถึงเปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ ถึงแลว เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
                โกสิยวรรคท่ี ๒ จบ.   
                ----------------   
                   ปตตวรรคท่ี ๓   
        [๒๘๑] ภกิษุเก็บอติเรกบาตรลวง ๑๐ วัน ตองอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย.   
        [๒๘๒] ภิกษุมีบาตร มีรอยราวหยอน ๕ แหง ใหจายบาตรอื่นใหม ตองอาบัติ ๒   
คือใหจาย เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหจายแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๘๓] ภิกษุรับประเคนเภสัชแลวเกบ็ไวเกนิ ๗ วนั ตองอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิย   
ปาจิตตีย.   
        [๒๘๔] ภิกษแุสวงหาจีวร คือ ผาอาบน้ําฝน เม่ือฤดูรอนยังเหลือเกิน ๑ เดือน ตอง   
อาบัติ ๒ คือ แสวงหา เปนทุกกฏในประโยค ๑ แสวงหาไดแลวเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๘๕] ภิกษใุหจีวรแกภิกษุเองแลว โกรธ ขัดใจ ชิงเอามา ตองอาบัติ ๒ คือ   
ชิงเอามา เปนทุกกฏในประโยค ๑ ชิงเอามาแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๘๖] ภกิษุขอดายมาเองแลว ใหชางหูกทอจวีร ตองอาบัติ ๒ คือ ใหทอ เปน   
ทุกกฏในประโยค ๑ ใหทอเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.    
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        [๒๘๗] ภิกษุอันเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาชางหูกของพอเจาเรือนผูมิใชญาติ   
แลวถึงความกาํหนดในจวีร ตองอาบัติ ๒ คือ ถึงความกําหนดเปนทุกกฏในประโยค ๑ ถึงความ   
กําหนดแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๒๘๘] ภิกษุรับอัจเจกจีวรแลว เก็บไวเกนิสมัยท่ีเปนจีวรกาล ตองอาบัติ ๑ คือ   
นิสสัคคิยปาจิตตีย.   
        [๒๘๙] ภกิษุเก็บจีวร ๓ ผืน ผืนใดผืนหนึ่ง ไวในละแวกบานแลวอยูปราศเกิน ๖   
ราตรี ตองอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย.   
        [๒๙๐] ภกิษุรูอยู นอมลาภท่ีเขานอมไวเปนของจะถวายสงฆ มาเพือ่ตนตองอาบัติ ๒   
คือ นอมมา เปนทุกกฏในประโยค ๑ นอมมาแลว เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
                 ปตตวรรคท่ี ๓ จบ.   
                นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท จบ.   
                 ----------------   
                  คําถามและคําตอบปาจิตติยกณัฑ   
                 มุสาวาทวรรคท่ี ๑   
        [๒๙๑] ถามวา ภกิษุกลาวเท็จท้ังรูอยู ตองอาบัติเทาไร? ตอบวาภกิษกุลาวเท็จท้ังรูอยู   
ตองอาบัต ิ๕ คือ ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาลามกครอบงํา กลาวอวดอุตต   
ริมนุสสธรรมอันไมมีอยู ไมเปนจริง ตองอาบัติปาราชิก ๑ ตามกําจัดภกิษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก   
อันไมมีมูล ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ภิกษกุลาววา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุนั้นเปน   
พระอรหันต เม่ือผูฟงเขาใจความ ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ไมเขาใจความ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เปน   
ปาจิตตียในเพราะสัมปชานมุสาวาท ๑ ภกิษุกลาวเท็จท้ังรูอยู ตองอาบัติ ๕ เหลานี้.   
        [๒๙๒] ภิกษดุา ตองอาบัติ ๒ คือ ดาอุปสัมบัน ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ดาอนุปสัมบัน   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
        [๒๙๓] ภกิษุกลาวคําสอเสียด ตองอาบัติ ๒ คือ กลาวคําสอเสียดแกอุปสัมบัน   
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ กลาวคําสอเสียดแกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
        [๒๙๔] ภกิษุสอนธรรมแกอนุปสัมบันโดยวาพรอมกัน ตองอาบัติ ๒ คือ สอนใหวา   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ บท ๑.   
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        [๒๙๕] ภิกษุสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบันเกนิ ๒-๓ คืน ตองอาบัติ ๒ คือ   
นอน เปนอาบัติทุกกฏในประโยค ๑ นอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๒๙๖] ภกิษุสําเร็จการนอนรวมกับมาตุคาม ตองอาบัติ ๒ คือ นอนเปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ นอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๒๙๗] ภิกษแุสดงธรรมแกมาตุคามเกินกวา ๕-๖ คํา ตองอาบัติ ๒ คือ แสดง   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ บท ๑.   
        [๒๙๘] ภกิษุบอกอุตตริมนุสสธรรมท่ีมีจริงแกอนุปสันบัน ตองอาบัติ ๒ คือ บอก   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ บอกแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๒๙๙] ภกิษุบอกอาบัตช่ัิวหยาบของภกิษุแกอนุปสัมบัน ตองอาบัติ ๒ คือ บอก   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ บอกแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๐๐] ภกิษุขุดดนิ ตองอาบัติ ๒ คือ ขุด เปนทุกกฏในประโยค ๑ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย ทุกๆ คราวท่ีขุด ๑.   
                    มุสาวาทวรรคท่ี ๑ จบ.   
                ----------------   
                  ภูตคามวรรคท่ี ๒   
        [๓๐๑] ภกิษุพรากภูตคาม ตองอาบัติ ๒ คือ พราก เปนทุกกฏในประโยค ๑ ตอง   
อาบัติปาจิตตียทุกๆ คราวท่ีพราก ๑.   
        [๓๐๒] ภกิษุกลับเอาเร่ืองอ่ืนมาพูดกลบเกล่ือน ตองอาบัติ ๒ คือ เม่ือสงฆยังไมยก   
อัญญวาทกกรรม กลับเอาเร่ืองอ่ืนมาพูดกลบเกล่ือน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เม่ือสงฆยกอัญญวาทก   
กรรมแลว กลับเอาเร่ืองอ่ืนมาพูดกลบเกล่ือนตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๐๓] ภกิษุโพนทะนาภิกษุ ตองอาบัติ ๒ คือ โพนทะนาเปนทุกกฏในประโยค ๑   
โพนทะนาแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๐๔] ภกิษุวางเตียงก็ด ีตั่งก็ดี ฟกูก็ดี เกาอ้ีก็ดี อันเปนของสงฆในท่ีแจงแลวไม   
เก็บ ไมบอกส่ัง หลีกไปเสีย ตองอาบัติ ๒ คือ กาวเทาเลยเลฑฑุบาตไป ๑ กาว ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๑ กาวเทาเลยเลฑฑุบาตไป ๒ กาว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.    
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        [๓๐๕] ภกิษุปูท่ีนอนในวิหารเปนของสงฆแลวไมเกบ็ ไมบอกส่ัง หลีกไปเสีย ตอง   
อาบัติ ๒ คือ กาวเทาเลยเคร่ืองลอมไป ๑ กาว ตองอาบัติทุกกฏ ๑ กาวเทาเลยเคร่ืองลอมไป ๒   
กาว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๐๖] ภกิษุรูอยู สําเร็จการนอนเบียดเสียดภกิษุผูเขาไปกอนในวหิารของสงฆ ตอง   
อาบัติ ๒ คือ นอน เปนทุกกฏในประโยค ๑ นอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๐๗] ภกิษุโกรธ ขัดใจ ฉุดคราภิกษจุากวหิารของสงฆ ตองอาบัติ ๒ คือ ฉุดครา   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ฉุดคราแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๐๘] ภกิษุนั่งทับเตียงก็ดี ตั่งกด็ี อันมีเทาเสียบในกุฎีมีรานในวหิารเปนของสงฆ   
ตองอาบัติ ๒ คือ นั่งทับ เปนทุกกฏในประโยค ๑ นั่งทับแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๐๙] ภกิษุอํานวยใหพอก ๒-๓ ช้ัน แลวอํานวยยิ่งกวานัน้ ตองอาบัติ ๒ คือ   
อํานวย เปนทุกกฏในประโยค ๑ อํานวยแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๑๐] ภกิษุรูอยูวา น้ํามีตัวสัตว รดหญาก็ดี ดินก็ดี ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังรด   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ รดแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
                ภูตคามวรรคท่ี ๒ จบ.   
                ----------------   
                  โอวาทวรรคท่ี ๓   
        [๓๑๑] ภกิษุไมไดรับสมมติส่ังสอนภิกษุณี ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังส่ังสอน เปน   
ทุกกฏในประโยค ๑ ส่ังสอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๑๒] ภกิษุส่ังสอนพวกภิกษุณี เม่ือพระอาทิตยอัสดงแลว ตองอาบัติ ๒ คือ กําลัง   
ส่ังสอน เปนทุกกฏในประโยค ๑ ส่ังสอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๑๓] ภกิษุเขาไปสูท่ีอาศัยของภิกษณุีแลว ส่ังสอนพวกภิกษณุี ตองอาบัติ ๒ คือ   
กําลังส่ังสอน เปนทุกกฏในประโยค ๑ ส่ังสอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๑๔] ภกิษุกลาววา พวกภิกษุส่ังสอนพวกภิกษณุี เพราะเหตุอามิสตองอาบัติ ๒   
๒ คือกําลังกลาว เปนทุกกฏในประโยค ๑ กลาวแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๑๕] ภกิษุใหจวีรแกภิกษณุีผูมิใชญาติ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใหเปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ ใหแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.    
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        [๓๑๖] ภกิษุเย็บจวีรของภิกษณุีผูมิใชญาติ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังเย็บ เปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ รอยเย็บ ๑.   
        [๓๑๗] ภกิษุชักชวนภิกษุณีเดินทางไกลดวยกัน ตองอาบัติ ๒ คือ กาํลังเดิน เปน   
ทุกกฏในประโยค ๑ เดินแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๑๘] ภกิษุชักชวนภิกษุณีลงเรือลําเดยีวกัน ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังลงเปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ ลงแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๑๙] ภกิษุรูอยู ฉันบิณฑบาตอันภกิษุณแีนะนําใหถวาย ตองอาบัติ ๒ คือ รับ   
ดวยต้ังใจวาจกัฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.   
        [๓๒๐] ภกิษุรูปเดยีวสําเร็จการนั่งในท่ีลับกับภิกษุณผูีเดียว ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังนั่ง   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ นั่งแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
                โอวาทวรรคท่ี ๓ จบ.   
                    -----------------   
                  โภคชนวรรคท่ี ๔   
        [๓๒๑] ภกิษุฉันอาหารในโรงทานยิ่งกวาคร้ังหนึ่ง ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยต้ังใจวา   
จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.   
        [๓๒๒] ภิกษุฉันเปนหมู ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยตั้งใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ   
๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.   
        [๓๒๓] ภิกษุฉันโภชนะทีหลัง ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยต้ังใจวาจกัฉัน ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.   
        [๓๒๔] ภิกษุรับขนมเต็ม ๒-๓ บาตรแลว รับยิ่งกวานั้น ตองอาบัติ ๒ คือ กําลัง   
รับ เปนทุกกฏในประโยค ๑ รับแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๒๕] ภิกษุฉันเสร็จ หามภัตเสียแลว ฉันของเค้ียวก็ดี ของฉันกด็ ีอันมิใชเดน   
ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยต้ังใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.   
        [๓๒๖] ภิกษนุําของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี อันมิใชเดนไปลอภิกษุผูฉันเสร็จ   
หามภัตแลวใหฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ ภิกษรัุบดวยต้ังใจวาจักเค้ียว จกัฉัน ตามคําของภิกษนุั้น   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ฉันเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.    
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        [๓๒๗] ภิกษุฉันของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ในเวลาวิกาล ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวย   
ตั้งใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.   
        [๓๒๘] ภิกษุฉันของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ซ่ึงรับประเคนไวคางคืน ตองอาบัติ ๒ คือ   
รับดวยต้ังใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.   
        [๓๒๙] ภกิษุขอโภชนะอันประณีตเพือ่ประโยชนแกตนมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับ   
ดวยต้ังใจวาจกัฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.   
        [๓๓๐] ภกิษุกลืนกินอาหารท่ีเขายังไมไดให ลวงชองปาก ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวย   
ตั้งใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.   
                 โภชนวรรคท่ี ๔ จบ   
                  ------------   
                  อเจลกวรรคท่ี ๕   
        [๓๓๑] ภกิษุใหของเค้ียวก็ดี ของฉันกด็ี แกอเจลกก็ดี แกปริพาชกก็ดี ดวยมือ   
ของตน ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังให เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๓๒] ภิกษุชวนภิกษวุา มาเถิด คุณ เราจักเขาไปสูบาน หรือนิคมเพื่อบิณฑบาต   
ดวยกัน แลวใหเขาถวายก็ดี ไมใหถวายกด็ ีแกเธอ แลวสงกลับไป ตองอาบัติ ๒ คือ สงไป   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ สงไปแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๓๓] ภิกษุสําเร็จการนั่งแทรกแซงในสโภชนสกุล ตองอาบัติ ๒ คือ นั่ง เปน   
ทุกกฏในประโยค ๑ นั่งแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๓๔] ภิกษุสําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือ ในอาสนะกาํบังกับมาตุคามตองอาบัติ ๒ คือ   
กําลังนั่ง เปนทุกกฏในประโยค ๑ นั่งแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๓๕] ภิกษุผูเดียวสําเร็จการนั่งในท่ีลับกับมาตุคามผูเดียว ตองอาบัติ ๒ คือ กําลัง   
นั่ง เปนทุกกฏในประโยค ๑ นั่งแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๓๖] ภกิษุรับนิมนตแลว มีภัตรอยู ไมบอกลาภิกษซ่ึุงมีอยู ถึงความเปนผูเท่ียวไป   
ในสกุลท้ังหลาย กอนเวลาฉันก็ดี หลังเวลาฉันก็ดี ตองอาบัติ ๒ คือ กาวเทาเลยธรณีประตู ๑   
กาว ตองอาบัติทุกกฏ ๑ กาวเทาเลย ๒ กาว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๓๗] ภิกษุขอเภสัชยิง่กวาท่ีเขาปวารณาไว ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังขอ เปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ ขอแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.    
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        [๓๓๘] ภิกษไุปเพื่อดกูองทัพซ่ึงยกออกไปแลว ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังไป ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๑ อยู ณ ท่ีใดมองเห็น ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๓๙] ภกิษุอยูในกองทัพเกินกวา ๓ คืน ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังอยูเปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ อยูแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๔๐] ภกิษุไปสูสนามรบ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังไป ตองอาบัติทุกกฏ ๑ อยู ณ   
ท่ีใดมองเหน็ได ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
                อเจลกวรรคท่ี ๕ จบ   
                 -------------   
                 สุราเมรยวรรคท่ี ๖   
        [๓๔๑] ภกิษุดื่มน้าํเมา ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยต้ังใจวาจักดื่ม ตองอาบัติทุกกฏ ๑   
ตองอาบัติปาจิตตียทุกคราวท่ีดื่ม ๑.   
        [๓๔๒] ภิกษใุชนิว้มือจี้ภิกษุใหหวัเราะ ตองอาบัติ ๒ คือ ใหหัวเราะเปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ ใหหัวเราะแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๔๓] ภิกษเุลนในน้ํา ตองอาบัติ ๒ คือ เลนในน้ําใตขอเทา ตองอาบัติทุกกฏ ๑   
เลนในน้ําเหนอืขอเทา ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๔๔] ภิกษุทําความไมเอ้ือเฟอ ตองอาบัติ ๒ คือ กาํลังทํา เปนทุกกฏในประโยค   
๑ ทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๔๕] ภิกษหุลอนภกิษุใหกลัว ตองอาบัติ ๒ คือ กาํลังหลอนใหกลัว เปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ หลอนใหกลัวแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๔๖] ภกิษุกอไฟผิง ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังผิง เปนทุกกฏในประโยค ๑ ผิงแลว   
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๔๗] ยงัไมถึงกึ่งเดือนภกิษุอาบน้ํา ตองอาบัติ ๒ คือกําลังอาบเปนทุกกฏในประโยค   
๑ อาบแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๔๘] ภิกษไุมถือเอาวัตถุทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใดอยางหน่ึง ใชจีวรใหม ตอง   
อาบัติ ๒ คือ กาํลังใช เปนทุกกฏในประโยค ๑  ใชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.  
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        [๓๔๙] ภกิษุวกิัปจวีรเอง แกภกิษกุ็ดี แกภกิษณุีกด็ี แกสิกขมานาก็ดี แกสามเณร   
ก็ดี แกสามเณรีก็ดี ไมใหเขาถอนกอน ใช ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใช เปนทุกกฏในประโยค   
๑ ใชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๕๐] ภกิษุซอนบาตรก็ดี จวีรก็ดี ผาปูนั่งก็ดี กลองเข็มก็ดี ประคตเอวกด็ี ของ   
ภิกษุ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังซอน เปนทุกกฏในประโยค ๑ ซอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
                    สุราเมรยวรรคท่ี ๖ จบ   
                ---------------   
                 สัปปาณกวรรคท่ี ๗   
        [๓๕๑] ถามวา ภกิษแุกลงฆาสัตวใหตาย ตองอาบัตเิทาไร?   
ตอบวา ภกิษแุกลงฆาสัตวใหตาย ตองอาบัติ ๔ คือ ขุดบอไมเจาะจงวา ผูใดผูหนึ่ง   
จักตกตาย ตองอาบัติทุกกฏ ๑ มนุษยตกลงในบอนั้นตาย ตองอาบัติปาราชิก ๑ ยกัษกด็ ีเปรต   
ก็ดี ดิรัจฉานก็ดี มีรางกายดจุมนุษยก็ดี ตกลงในบอนั้นตาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ดิรัจฉาน   
ตกลงในบอนัน้ตาย ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
ภิกษแุกลงฆาสัตวใหตาย ตองอาบัติ ๔ เหลานี้   
        [๓๕๒] ภิกษุรูอยู บริโภคน้ํามีตวัสัตว ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังบริโภค เปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ บริโภคแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๕๓] ภิกษุรูอยู ฟนอธิกรณท่ีทําเสร็จแลวตามธรรม เพื่อทําอีก ตองอาบัติ ๒ คือ   
กําลังฟน เปนทุกกฏในประโยค ๑ ฟนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๕๔] ภิกษุรูอยู ปดอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุ ตองอาบัติ ๑ คือ ปาจิตตีย.   
        [๓๕๕] ภิกษุรูอยู ใหบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ปอุปสมบท ตองอาบัติ ๒ คือ กําลัง   
ใหอุปสมบท เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหอุปสมบทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๕๖] ภกิษุรูอยูชักชวนแลว เดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกพอคาผูเปนโจร ตอง   
อาบัติ ๒ คือ กาํลังเดินทาง เปนทุกกฏในประโยค ๑ เดนิทางแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๕๗] ภิกษุชักชวนแลว เดินทางไกลสายเดียวกันกับมาตุคาม ตองอาบัติ ๒ คือ   
กําลังเดินทาง เปนทุกกฏในประโยค ๑ เดนิทางแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๕๘] ภิกษไุมสละทิฏฐิอันช่ัวชา เม่ือสวดสมนุภาสนจบหนที่ ๓ ตองอาบัติ ๒   
คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจา ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.    
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        [๓๕๙] ภกิษุรูอยู กินรวมกับภิกษุผูกลาวอยางนัน้ มีธรรมอันสมควรยังไมไดทํา   
ยังไมไดสละทิฏฐินั้น ตองอาบัติ ๒ คือกําลังกินรวม เปนทุกกฏในประโยค ๑ กินรวมแลว   
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๖๐] ภกิษรูุอยู เกล้ียกลอมสมณุทเทส ผูถูกสงฆนาสนะแลวอยางนั้น ตองอาบัต ิ  
๒ คือ กําลังเกล้ียกลอม เปนทุกกฏในประโยค ๑ เกล้ียกลอมแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
                สัปปาณกวรรคท่ี ๗ จบ   
                ----------------   
                สหธรรมมิกวรรคท่ี ๘   
        [๓๖๑] ภกิษุอันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม กลาววา แนะเธอฉันจกัยงัไม   
ศึกษาในสิกขาบทนี้ จนกวาจะไดถามภกิษอ่ืุนผูฉลาด ผูทรงวินัย ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังพูด   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ พูดแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๖๒] ภิกษกุนวินยั ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังกน เปนทุกกฏในประโยค ๑ กนแลว   
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๖๓] ภกิษุแสรงทําหลง ตองอาบัติ ๒ คือ เม่ือความหลงอันภิกษท้ัุงหลายยังไม   
ยกข้ึนประกาศ ทําหลง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เม่ือความหลงอันภิกษุท้ังหลายยกข้ึนประกาศแลว   
ทําหลง ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๖๔] ภกิษุโกรธ ขัดใจ ใหประหารแกภกิษุ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังประหาร   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ประหารแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑   
        [๓๖๕] ภกิษุโกรธ ขัดใจ เง้ือหอกคือฝามือแกภกิษุ  ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังเง้ือ   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ เง้ือแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๖๖] ภกิษุกําจัดภิกษดุวยอาบัติสังฆาทิเสสหามูลมิได ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังกําจัด   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ กําจัดแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๖๗] ภกิษุแกลงกอความรําคาญแกภิกษุ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังกอ เปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ กอแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๖๘] เม่ือภิกษุท้ังหลายเกิดบาดหมางกัน เกดิทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน ภิกษ ุ  
ยืนแอบฟง ตองอาบัติ ๒ คือ เดินไปดวยต้ังใจวาจักฟง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ยืนท่ีใดไดยนิ   
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.    
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        [๓๖๙] ภกิษุใหฉันทะเพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว ถึงธรรมคือความบนวาในภายหลัง   
ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังบนวา เปนทุกกฏในประโยค ๑ บนวาแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๗๐] เม่ือเร่ืองอันจะพึงวินจิฉัยยังเปนไปอยูในสงฆ ภิกษไุมใหฉันทะ แลวลุกจาก   
อาสนะหลีกไปเสีย ตองอาบัติ ๒ คือ เม่ือยงัไมละหัตถบาสแหงบริษัท ตองอาบัติทุกกฏ ๑   
ละแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๗๑] ภกิษุกับสงฆผูพรอมเพียงกนั ใหจีวร แลวภายหลังถึงธรรมคือ ความบนวา   
ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังบนวา เปนทุกกฏในประโยค ๑ บนวาแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๗๒] ภิกษุรูอยู นอมลาภท่ีเขานอมไปจะถวายสงฆมาเพื่อบุคคล ตองอาบัติ ๒   
คือ กําลังนอมมา เปนทุกกฏในประโยค ๑ นอมมาแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
                    สหธรรมิกวรรคท่ี ๘ จบ   
                    ----------------   
                   ราชวรรคท่ี ๙   
        [๓๗๓] ภิกษไุมไดรับบอกกอน เขาไปสูภายในพระตําหนกัหลวง ตองอาบัติ ๒ คือ   
กาวเทาท่ี ๑ ลวงธรณีประตู ตองอาบัติทุกกฏ ๑ กาวเทาท่ี ๒ ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๗๔] ภิกษเุก็บรัตนะ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังเก็บ เปนทุกกฏในประโยค ๑ เก็บ   
แลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๗๕] ภิกษไุมบอกลาภิกษุท่ีมีอยู แลวเขาไปสูบานในเวลาวกิาล ตองอาบัติ ๒ คือ   
เขาไปสูท่ีลอมเลย ๑ กาว ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เลย ๒ กาว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๗๖] ภกิษุใหทํากลองเข็ม แลวดวยกระดูกก็ดี แลวดวยงาก็ดี แลวดวยเขาก็ดี   
ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใหทําเปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๗๗] ภิกษใุหทําเตียงก็ดี ตั่งกด็ี เกนิประมาณ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใหทํา   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๗๘] ภิกษใุหทําเตียงก็ดี ตั่งกด็ี เปนของหุมนุน ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใหทํา   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๗๙] ภกิษุใหทําผาสําหรับปูนั่ง เกนิประมาณ ตองอาบัติ ๒ คือ กาํลังใหทํา เปน   
ทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๘๐] ภกิษุใหทําผาปดฝ เกินประมาณ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใหทํา เปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ ใหทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.    
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        [๓๘๑] ภกิษุใหทําผาอาบน้ําฝน เกินประมาณ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใหทํา เปน   
ทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๓๘๒] ถามวา ภิกษุใหทําจีวรมีประมาณเทาจวีรพระสุคตตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ภกิษุใหทําจีวร มีประมาณเทาจีวรพระสุคต ตองอาบัติ ๒ คือ กาํลังใหทํา   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
ภิกษใุหทําจีวรมีประมาณเทาจีวรพระสุคต ตองอาบัติ ๒ เหลานี้   
                 ราชวรรคท่ี ๙ จบ   
                 ขุททกสิกขาบท จบ   
                ----------------   
                คําถามและคําตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ   
                   สิกขาบทท่ี ๑   
        [๓๘๓] ถามวา ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน รับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือ   
ของตน จากมือของภิกษณุีมิใชญาติ แลวฉันตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ภกิษุเขาไปสูละแวกบาน รับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน จาก   
มือของภิกษณุมิีใชญาติ แลวฉันตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยมุงจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติ   
ปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน ๑.   
ภิกษเุขาไปสูละแวกบาน รับของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดีดวยมือของตน จากมือของ   
ภิกษณุีมิใชญาติแลวฉัน ตองอาบัติ ๒ เหลานี้.   
                   สิกขาบทท่ี ๒   
        [๓๘๔] ภิกษไุมหามภกิษุณีผูยืนส่ังเสียอยู แลวฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยมุงจัก   
ฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน ๑.   
                   สิกขาบทท่ี ๓   
        [๓๘๕] ภิกษุรับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ในสกุลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ดวยมือ   
ของตนมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยมุงจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   
ทุกๆ คํากลืน ๑.    
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                   สิกขาบทท่ี ๔   
        [๓๘๖] ถามวา ภกิษุรับของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดี อันเขาไมไดบอกใหรูไวกอน ใน   
เสนาสนะปา ดวยมือของตน ในวัดท่ีอยูแลวฉัน ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ภกิษุรับของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดี อันเขาไมไดบอกใหรูไวกอน ในเสนาสนะ   
ปา ดวยมือของตน ในวัดท่ีอยูแลวฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยมุงจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑   
ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน ๑.   
ภิกษุรับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไมไดบอกใหรูไวกอนในเสนาสนะปา ดวย   
มือของตน ในวัดท่ีอยูแลวฉัน ตองอาบัติ ๒ เหลานี้.   
                  ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบท จบ   
                ----------------   
                  คําถามและคําตอบในเสขิยกณัฑ   
                    วรรคท่ี ๑   
        [๓๘๗] ถามวา ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นุงผาเล้ือยหนา หรือเล้ือยหลัง ตอง   
อาบัติเทาไร?   
ตอบวา ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นุงผาเล้ือยหนา หรือเล้ือยหลัง ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นุงผาเล้ือยหนา หรือเล้ือยหลัง ตองอาบัติตัวหน่ึงนี้.   
        [๓๘๘] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ หมผาเล้ือยหนา หรือเล้ือยหลัง ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๓๘๙] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เปดกาย เดินไปในละแวกบาน ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๓๙๐] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เปดกาย นั่งในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหน่ึง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๓๙๑] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ คะนองมือ หรือเทาไปในละแวกบาน ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.    
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        [๓๙๒] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ คะนองมือ หรือเทานั่งในละแวกบาน ตอง   
อาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.   
        [๓๙๓] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แลดูในท่ีนัน้ๆ ไปในละแวกบาน ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๓๙๔] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แลดูในท่ีนัน้ๆ นัง่ในละแวกบาน ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๓๙๕] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิเวกิผาไปในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๓๙๖] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งเวิกผาในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ   
ทุกกฏ.   
                   วรรคท่ี ๑ จบ   
                ----------------   
                    วรรคท่ี ๒   
        [๓๙๗] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิหัวเราะไปในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหน่ึง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๓๙๘] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งหัวเราะในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหน่ึง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๓๙๙] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิพูดเสียงดังล่ันไปในละแวกบาน ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๐๐] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งพูดเสียงดังในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๔๐๑] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิโคลงกายไปในละแวกบาน ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๐๒] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งโคลงกายในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหน่ึง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๔๐๓] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิไกวแขนไปในละแวกบาน ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.    
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        [๔๐๔] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งไกวแขนในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหน่ึง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๔๐๕] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิโคลงศีรษะไปในละแวกบาน ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๐๖] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง   
คือ ทุกกฏ.   
                   วรรคท่ี ๒ จบ   
                    ----------------   
                    วรรคท่ี ๓   
        [๔๐๗] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิคํ้ากายไปในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๔๐๘] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งคํ้ากายในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ   
ทุกกฏ.   
        [๔๐๙] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิคลุมศีรษะไปในละแวกบาน ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๑๐] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งคลุมศีรษะในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๔๑๑] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิกระโหยงเทาไปในละแวกบาน ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๑๒] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งรัดเขาในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ   
ทุกกฏ.   
        [๔๑๓] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ รับบิณฑบาตโดยไมเคารพ ตองอาบัติตัวหน่ึง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๔๑๔] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แลดูในท่ีนัน้ๆ รับบิณฑบาต ตองอาบัติตัวหนึ่ง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๔๑๕] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ รับแตแกงมาก ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๑๖] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ รับบิณฑบาตจนพูนบาตร ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ   
ทุกกฏ.   
                   วรรคท่ี ๓ จบ   
                ----------------    
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                    วรรคท่ี ๔   
        [๔๑๗] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันบิณฑบาตโดยไมเคารพ ตองอาบัติตัวหน่ึง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๔๑๘] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แลดูในท่ีนัน้ๆ ฉันบิณฑบาต ตองอาบัติตัวหนึ่ง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๔๑๙] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันบิณฑบาตใหแหวงในท่ีนัน้ๆ ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๒๐] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันแตแกงมาก ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๒๑] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันบิณฑบาตขยุมแตยอดลงไป ตองอาบัติตัวหน่ึง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๔๒๒] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ กลบแกงหรือกบัดวยขาวสุก ตองอาบัติตัวหน่ึง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๔๒๓] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ไมอาพาธ ขอแกงก็ดี ขาวสุกก็ดี เพื่อประโยชน   
แกตนมาฉัน ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๒๔] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ มุงจะยกโทษ แลดูบาตรของภิกษุอ่ืน ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๒๕] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ทําคําขาวใหใหญ ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๒๖] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ทําคําขาวใหยาว ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ทุกกฏ.   
                   วรรคท่ี ๔ จบ   
                ----------------   
                    วรรคท่ี ๕   
        [๔๒๗] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เม่ือคําขาวยังไมถึงปากอาปากไวทา ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๒๘] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ สอดมือท้ังหมดเขาในปาก ตองอาบัติตัวหน่ึง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๔๒๙] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ พูดท้ังคําขาวมีอยูในปาก ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ   
ทุกกฏ.    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 115 
        [๔๓๐] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันเดาะคําขาว ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๓๑] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันกัดคําขาว ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๓๒] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันทํากระพุงแกมใหตุย ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ   
ทุกกฏ.   
        [๔๓๓] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันสลัดมือ ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๓๔] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันโปรยเมล็ดขาว ตองอาบัตติัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๓๕] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันแลบล้ิน ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๓๖] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันดังจั๊บๆ ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ทุกกฏ.   
                   วรรคท่ี ๕ จบ   
                ----------------   
                    วรรคท่ี ๖   
        [๔๓๗] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันดังซูดๆ ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๓๘] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันเลียมือ ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๓๙] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันขอดบาตร ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๔๐] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันเลียริมฝปาก ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๔๑] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ รับโอนํ้าดวยมือเปอนอามิส ตองอาบัติตัวหน่ึง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๔๔๒] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวในละแวกบาน ตอง   
อาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๔๓] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีรมในมือ ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๔๔] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีไมพลองในมือ ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๔๕] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีศัตราในมือ ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๔๖] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีอาวุธในมือ ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
                   วรรคท่ี ๖ จบ   
                ----------------    
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                    วรรคท่ี ๗   
        [๔๔๗] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลสวมเขียงเทา ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๔๘] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลสวมรองเทา ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๔๙] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลไปในยาน ตองอาบัติตัวหน่ึง   
คือ ทุกกฏ.   
        [๔๕๐] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูอยูบนท่ีนอน ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๕๑] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งรัดเขา ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๕๒] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูโพกศีรษะ ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๕๓] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูคลุมศีรษะ ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๕๔] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นัง่อยูท่ีแผนดนิแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งบน   
อาสนะ ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๕๕] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นัง่บนอาสนะตํ่าแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งบน   
อาสนะสูง ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๕๖] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ยนือยู แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยู ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.   
        [๔๕๗] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดินไปขางหลัง แสดงธรรมแกบุคคลผูเดินไป   
ขางหนา ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๕๘] ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดินไปนอกทาง แสดงธรรมแกบุคคลผูเดินไป   
ในทาง ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๕๙] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ยนืถายอุจจาระ หรือ ปสสาวะ ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.    
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        [๔๖๐] ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระหรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะลงบน   
ของเขียวสด ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.   
        [๔๖๑] ถามวา ภกิษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน   
เขฬะลงในน้ํา ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ภกิษอุาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะลง   
ในน้ํา ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ทุกกฏ.   
ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระหรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะลงในน้ํา ตอง   
อาบัติตัวหนึ่งนี้.   
                   วรรคท่ี ๗ จบ   
                   เสขิยวัตร ๗๕ สิกขาบท จบ   
                กตาปตติวารท่ี ๒ จบ   
                ----------------   
                   วปิตติวารท่ี ๓   
        [๔๖๒] ถามวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔   
อยาง?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษุผูเสพเมถุนธรรม จัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ อยาง คือ   
บางทีเปนศีลวบัิติ บางทีเปนอาจารวิบัติ ...   
ถามวา อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน   
เขฬะลงในน้ํา จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔ อยาง?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน   
เขฬะลงในน้ํา จัดเปนวิบัติอันหนึ่ง คือ อาจารวิบัติ บรรดาวิบัติ ๔ อยาง.   
                 วิปตติวารท่ี ๓ จบ   
                ----------------   
                  สังคหิตวารท่ี ๔   
        [๔๖๓] ถามวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร   
บรรดาอาบัติ ๗ กอง?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษุผูเสพเมถุนธรรม สงเคราะหดวยอาบัติ ๓ กอง บรรดาอาบัติ   
๗ กอง คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติ   
ทุกกฏ ...    
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ถามวา อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน   
เขฬะลงในน้ํา สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดาอาบัติ ๗ กอง?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน   
เขฬะลงในน้ํา สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๑ คือ กองอาบัติทุกกฏ บรรดาอาบัติ ๗ กอง.   
                 สังคหิตวารท่ี ๔ จบ   
                ----------------   
                  สมุฏฐานวารที่ ๕   
        [๔๖๔] ถามวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดา   
สมุฏฐานแหงอาบัติ ๕?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษุผูเสพเมถุนธรรม เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐาน   
แหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
ถามวา อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน   
เขฬะลงในน้ํา เกิดข้ึนดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน   
เขฬะลงในน้ํา เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกบัจิต   
มิใชวาจา.   
                สมุฏฐานวารที่ ๕ จบ   
                ----------------   
                  อธิกรณวารท่ี ๖   
        [๔๖๕] ถามวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม เปนอธิกรณไหน บรรดาอธิกรณ ๔?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษุผูเสพเมถุนธรรม เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ ...   
ถามวา อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระหรือปสสาวะ หรือบวน   
เขฬะลงในน้ํา เปนอธิกรณไหน บรรดาอธิกรณ ๔?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระหรือปสสาวะ หรือบวน   
เขฬะลงในน้ํา เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.   
                 อธิกรณวารท่ี ๖ จบ   
                    ----------------   
                   สมถวารท่ี ๗   
        [๔๖๖] ถามวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดา   
สมถะ ๗?    
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        ตอบวา อาบัติของภิกษผูุเสพเมถุนธรรม ระงับดวยสมถะ ๒ อยาง บรรดาสมถะ ๗   
คือ บางที ดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางที ดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัต   
ถารกะ ๑ ...   
        ถามวา อาบัติของภิกษผูุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสวะ หรือบวน   
เขฬะลงในน้ํา ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?   
        ตอบวา อาบัติของภิกษผูุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน   
เขฬะลงในน้ํา ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาต   
กรณะ ๑ บางที ดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
                  สมถวารท่ี ๗ จบ   
                ----------------   
                  สมุจจัยวารท่ี ๘   
        [๔๖๗] ถามวา ภกิษุผูเสพเมถุนธรรม ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ภกิษุผูเสพเมถุนธรรมตองอาบัติ ๓ ตัว คือ เสพเมถุนธรรมในสรีระท่ีไมถูก   
สัตวกัด ตองอาบัติปาราชิก ๑ เสพเมถุนธรรมในเสรีระท่ีถูกสัตวกัดแลวโดยมาก ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย ๑ สอดองคกําเนิดเขาไปในปากท่ีอา มิไดถูกตอง ตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
ภิกษเุสพเมถุนธรรม ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.   
ถ. อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔ อยาง? สงเคราะหดวยกอง   
อาบัติเทาไร บรรดาอาบัติ ๗ กอง? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัต ิ๖?   
เปนอธิกรณไหน บรรดาอธิกรณ ๔? ระงบัดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?   
ต. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวบัิติ ๔ อยาง คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางที   
เปนอาจารวิบัติ.   
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๓ บรรดาอาบัติ ๗ กอง คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก   
บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือเกิดแตกายกบัจิต มิใชวาจา.   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.   
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือบางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑   
บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑ ...    
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ถ. ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะลงในน้ํา   
ตองอาบัติเทาไร?   
ต. ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะลงในน้ํา   
ตองอาบัติตัวหน่ึง คือทุกกฏ.   
ภิกษุอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะลงในน้ํา ตอง   
อาบัติตัวหนึ่งนี้.   
ถ. อาบัตินั้น จดัเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔?  สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร   
บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖? เปนอธิกรณไหน   
บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?   
ต. อาบัตินั้นจดัเปนวิบัติอยางหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คือ อาจารวิบัติ สงเคราะหดวย   
กองอาบัติหนึง่ บรรดาอาบัติ ๗ กอง คือ ดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกบัจิต มิใช   
วาจา. จดัเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.   
ระงับดวยสมถะ ๓ อยาง บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวย   
ปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวนิัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
                    สมุจจัยวาร ท่ี ๘ จบ   
๘ วารนี้ พระธรรมสังคีติกาจารยเขียนไว สําหรับสวดเทานั้น ฯ   
                หัวขอประจําวาร   
        [๔๖๘] กตัถปญญัติวาร ๑ กตาปตติวาร ๑ วิปตติวาร ๑ สังคหิตวาร ๑ สมุฏฐาน   
วาร ๑ อธิกรณวาร ๑ สมถวาร ๑ สมุจจยวาร ๑.   
                ----------------   
                 กัตถปญญัติวารท่ี ๑   
                   คําถามและคําตอบในปาราชิก ๔ สิกขาบท   
        [๔๖๙] พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้   
ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัยคือเสพเมถุนธรรม ณ ท่ีไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเร่ือง   
อะไร? ใครนํามา? เปนตน.   
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                   คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑   
ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัยคือเสพเมถุนธรรม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระสุทิน กลันทบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองพระสุทิน กลันทบุตร เสพเมถุนธรรมในปุราณทุติยิกา.   
ถ. ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?   
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ อนุปนนบัญญัติไมมี ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น.   
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.   
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตสาธารณบัญญัติ.   
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตอุภโตบัญญัติ.   
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้นจดัเขาในอุเทศไหน นับ   
เนื่องในอุเทศไหน?   
ต. จัดเขาในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.   
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร?   
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี ๒.   
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?   
ต. เปนศีลวิบัต.ิ   
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?   
ต. เปนอาบัติกองปาราชิก.    
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ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัต ิ๖ ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ นั้น เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ต. เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
ถ. ใครนํามา?   
ต. พระเถระท้ังหลายนําสืบๆ กันมา.   
                 รายนามพระเถระผูทรงพระวินยั   
พระเถระเหลานี้ คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ รวมเปน   
หาท้ังพระโมคคัลลีบุตร นําพระวนิัยมาในทวีปช่ือวาชมพูมีสิริ. แตนั้น พระเถระ   
ผูประเสริฐ มีปญญามากเหลานี้ คือ พระมหินทะ ๑ พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑   
พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผูประเสริฐมีปญญามากเหลานี้ รูพระวนิัย ฉลาดในมรรคา   
ไดประกาศพระวินยัปฏกไวในเกาะตามพปณณิ.   
                ----------------   
                   คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒   
        [๔๗๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจยัคือถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระธนิยะ กุมภการบุตร.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระธนิยะ กมุภการบุตร ถือเอาไมของหลวงซ่ึงไมไดรับพระราชทาน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย บางที   
เกิดแตกาย วาจา และจิต.   
                   คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓   
        [๔๗๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจยัคือแกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?    
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ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปปลงชีวิตกันและกัน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย บางที   
เกิดแตกาย วาจา และจิต.   
                   คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔   
        [๔๗๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัยคือ กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไมมี ไมเปน   
จริง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษพุวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษพุวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา กลาวสรรเสริญอุตตริมนุสสธรรมของกัน   
และกันแกพวกคฤหัสถ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย บางที   
เกิดแตกาย วาจา และจิต.   
                 คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท   
        [๔๗๓] พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส เพราะปจจยัคือพยายามปลอยอสุจ ิณ ท่ีไหน ทรงปรารภใคร เพราะเร่ือง   
อะไร ... ใครนาํมา.    
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                  คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑   
ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจยัคือ พยายามปลอยอสุจิ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระเสยยสกะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระเสยยสกะ พยายามปลอยอสุจิ.   
ถ. ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?   
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปนนบัญญัติไมมี ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น.   
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.   
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.   
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.   
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นัน้จัดเขาในอุเทศไหน?   
นับเนื่องในอุเทศไหน?   
ต. จัดเขาในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.   
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร?   
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี ๓.   
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?   
ต. เปนศีลวิบัต.ิ   
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?   
ต. เปนอาบัติกองสังฆาทิเสส.   
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัต ิ๖ สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น เกดิดวยสมุฏฐาน   
เทาไร?    
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ต. เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
ถ. ใครนํามา?   
ต. พระเถระท้ังหลายนําสืบๆ กันมา.   
                 รายนามพระเถระผูทรงพระวินยั   
พระเถระเหลานี้ คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ รวมเปนหา   
ท้ังพระโมคคัลลีบุตร นําพระวินยัมาในทวปี ช่ือวาชมพูมีสิริ. แตนั้น พระเถระผู   
ประเสริฐ ผูมีปญญามากเหลานี้ คือ พระมหินทะ ๑ พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑   
พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผูประเสริฐ มีปญญามากเหลานี้ รูพระวนิัยฉลาดในมรรคา   
ไดประกาศพระวินยัปฏกไวในเกาะตามพปณณิ.   
                  คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๒   
        [๔๗๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัยคือถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ณ   
ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุทายีถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.   
                  คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๓   
        [๔๗๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัยคือพดูเคาะมาตุคามดวยวาจาช่ัวหยาบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุทายีพูดเคาะมาตุคาม ดวยวาจาช่ัวหยาบ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ คือ   
บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกดิแตวาจากับจติ มิใชกาย บางทีเกิดแตกาย วาจา   
และจิต.   
                  คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๔   
        [๔๗๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานกั   
มาตุคาม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุทายี กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคาม.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
                  คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๕   
        [๔๗๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ถึงความเปนผูเท่ียวชักส่ือ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระอุทาย.ี   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระอุทายีถึงความเปนผูเท่ียวชักส่ือ.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต   
บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตวาจากับจิต   
มิใชกาย บางทีเกิดแตกายวาจาและจิต.    
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                  คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๖   
        [๔๗๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ใหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองอาฬวี.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษุชาวเมืองอาฬวี ใหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖.   
                  คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๗   
        [๔๗๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ใหทําวิหารใหญ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระฉันนะแผวถางพืน้ท่ีวิหาร ไดส่ังใหตัดตนไมท่ีเขาสมมติวา   
เปนเจดยีตนหน่ึง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖.   
                  คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๘   
        [๔๘๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือความกําจัดภิกษุ ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก   
อันหามูลมิได ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ.    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระเมตตยิะและพระภุมมชกะ ตามกําจดัทานพระทัพพมัลลบุตร   
ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
                  คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๙   
        [๔๘๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ถือเอาเอกเทศบางอยางแหงอธิกรณอันเปน   
เร่ืองอ่ืน ใหเปนเพียงเลส ตามกําจัดภิกษุดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระเมตตยิะ และพระภุมมชกะถือเอาเอกเทศบางอยางแหงอธิกรณ   
อันเปนเร่ืองอ่ืน ใหเปนเพยีงเลส ตามกําจัดทานพระทัพพมัลลบุตร ดวยธรรมอันมีโทษถึง   
ปาราชิก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
                 คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑๐   
        [๔๘๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุผูทําลายสงฆไมสละกรรมเพราะสวด   
สมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระเทวทัต.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีพระเทวทัตตเกียกตะกายเพ่ือทําลายสงฆ ผูพรอมเพรียงกัน.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต.   
                 คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑๑   
        [๔๘๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุผูประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ ผูไม   
สละกรรม เพราะสวดสมนภุาสนครบ ๓ จบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษหุลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปไดประพฤตติาม เขาพวกพระเทวทัตผูตะเกียกตะกาย   
เพื่อทําลายสงฆ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแกกาย วาจา และจิต.   
                 คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑๒   
        [๔๘๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุผูวายาก ไมสละกรรมเพราะสวด   
สมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีทานพระฉันนะ อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม ไดทําตน   
ใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต.    
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                 คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑๓   
        [๔๘๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือภิกษผูุประทุษรายสกุล ไมสละกรรมเพราะ   
สวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษพุวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษพุวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะถูกสงฆลงปพพาชนียกรรม   
แลวกลับหาวา ภิกษุท้ังหลายถึงความพอใจ ถึงความขัดเคือง ถึงความหลง ถึงความกลัว.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
คือเกิดแตกาย วาจา และจิต ...   
                  คําถามและคําตอบในเสขิยวัตร   
        [๔๘๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติทุกกฏเพราะปจจยั คืออาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระหรือปสสาวะ   
หรือบวนเขฬะลงในน้ํา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองพระฉัพพัคคีย ถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง   
ลงในน้ํา.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.   
                กัตถปญญัติวาร ท่ี ๑ จบ   
                ----------------    
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                  กตาปตติวารท่ี ๒   
                    คําถามและคําตอบอาบัติในปาราชิกกัณฑ   
        [๔๘๗] ถามวา เพราะปจจัยคือเสพเมถุนธรรม ภิกษุและภิกษุณี ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม ภิกษุและภกิษณุ ีตองอาบัติ ๔ คือ เสพ   
เมถุนธรรมในสรีระที่สัตวมิไดกัด ตองอาบัติปาราชิก ๑ เสพเมถุนธรรมในสรีระท่ีสัตวกัดแลว   
โดยมาก ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ สอดองคกําเนิดเขาในปากท่ีอา มิไดถูกตอง ตองอาบัติทุกกฏ ๑   
เปนปาจิตตียในเพราะทอนยางกลม ๑ เพราะปจจยัคือเสพเมถุนธรรม ภิกษุและภกิษณุ ีตองอาบัติ   
๔ เหลานี้.   
        [๔๘๘] ถามวา เพราะปจจัย คือ ถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให ภิกษุและภิกษุณี   
ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให ภิกษแุละภิกษณุีตองอาบัติ   
๓ คือ ถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให เปนสวนแหงโจรกรรมมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕   
มาสก ตองอาบัติปาราชิก ๑ ถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให เปนสวนแหงโจรกรรม มีราคา   
เกินกวา ๑ มาสก หรือหยอนกวา ๕ มาสก ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ถือเอาทรัพยอันเจาของมิได   
ให เปนสวนหนึ่งแหงโจรกรรม มีราคา ๑ มาสก หรือหยอนกวา ๑ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ๑   
เพราะปจจัย คือ ถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให ภิกษุและภิกษณุีตองอาบัติ ๓ เหลานี้.   
        [๔๘๙] ถามวา เพราะปจจัย คือแกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต ภิกษุและภิกษุณีตอง   
อาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ แกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต ภกิษุและภกิษณุตีองอาบัติ   
๓ คือ ขุดบอเจาะจงมนุษยวาจักตกลงตาย ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เม่ือตกแลวทุกขเวทนาเกิดข้ึน   
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ตาย ตองอาบัติปาราชิก ๑ เพราะปจจัย คือ แกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต   
ภิกษแุละภิกษณุีตองอาบัติ ๓ เหลานี้.   
        [๔๙๐] ถามวา เพราะปจจัย คือ กลาวอวดอุตตริมนสุสธรรม อันไมมี ไมเปนจริง   
ภิกษแุละภิกษณุีตองอาบัติเทาไร?    
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ตอบวา เพราะปจจัย คือ กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไมมี ไมเปนจริง ภิกษุ   
และภกิษณุีตองอาบัติ ๓ คือ ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา กลาวอวด   
อุตตริมนุสสธรรม อันไมมี ไมเปนจริง ตองอาบัติปาราชิก ๑ กลาววา ภกิษุใดอยูในวิหารของ   
ทาน ภิกษุนั้นเปนพระอรหนัต เม่ือผูฟงเขาใจความ ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เม่ือไมเขาใจความ   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เพราะปจจัย คือ กลาวอวดอุตตริมนสุสธรรมอันไมมี ไมเปนจริง ภิกษุ   
และภกิษณุีตองอาบัติ ๓ เหลานี้.   
                   คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสกัณฑ   
        [๔๙๑] ถามวา เพราะปจจัย คือ พยายามปลอยอสุจิ ภิกษุตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ พยายามปลอยอสุจ ิภิกษุตองอาบัติ ๓ คือ ตั้งใจพยายาม   
อสุจิเคล่ือน ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตั้งใจพยายาม แตอสุจิไมเคล่ือน ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑   
เปนทุกกฏในประโยค ๑.   
        [๔๙๒] เพราะปจจยั คือ ถึงความเคลาคลึงดวยกาย ภิกษแุละภิกษณุีตองอาบัติ ๕   
คือ ภิกษณุีมีความกําหนัด ยนิดีในการจับตองอวัยวะใตรากขวัญลงมา หรือเหนือหัวเขาข้ึนไป   
ของบุรุษบุคคลผูมีความกําหนัด ตองอาบัตปิาราชิก ๑ ภกิษุจับตองกายดวยกาย ตองอาบัติสังฆา   
ทิเสส ๑ เอากายถูกตองของเนื่องดวยกายตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เอาของเนื่องดวยกายถูกตองของ   
เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เปนปาจติตียในเพราะจี้ดวยนิว้มือ ๑ เพราะปจจัย คือ ถึงความ   
เคลาคลึงดวยกาย ตองอาบัต ิ๕ เหลานี้.   
        [๔๙๓] เพราะปจจยั คือ พูดเคาะมาตคุามดวยวาจาช่ัวหยาบ ภกิษตุองอาบัติ ๓ คือ   
พูดชมก็ดี พูดติก็ดี พาดพิงวจัจมรรค ปสสาวมรรค ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ พูดชมก็ดี พูด   
ติก็ดี พาดพิงอวัยวะใตรากขวัญลงมา เหนอืหัวเขาข้ึนไป เวนวัจจมรรค ปสสาวมรรค ตอง   
อาบัติถุลลัจจัย ๑ พูดชมกด็ี พูดติก็ดี พาดพิงของเน่ืองดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
        [๔๙๔] เพราะปจจยั คือ กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม ภิกษตุองอาบัติ ๓ คือ   
กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคาม ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ กลาวคุณแหงการ   
บําเรอตนดวยกาม ในสํานกับัณเฑาะก ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม   
ในสํานักดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
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        [๔๙๕] เพราะปจจยั คือ ถึงความเปนผูเท่ียวชักส่ือ ภิกษุตองอาบัติ ๓ คือ รับคํา   
นําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ รับคํา นําไปบอก แตไมกลับมาบอก ตอง   
อาบัติถุลลัจจัย ๑ รับคํา แตไมนําไปบอก และไมกลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
        [๔๙๖] เพราะปจจยั คือ ใหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง ตองอาบัติ ๓ คือ ใหทํา   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือกอนดินอีกกอนหนึ่งยังไมมา ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เม่ือกอนดินนั้น   
มาแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๔๙๗] เพราะปจจยั คือ ใหทําวหิารใหญ ตองอาบัติ ๓ คือ ใหทําเปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ เม่ือกอนดินอีกกอนหนึ่งยังไมมา ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เม่ือกอนดินนั้นมาแลว ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๔๙๘] เพราะปจจยั คือ ตามกําจัดภกิษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได   
ตองอาบัติ ๓ คือ ไมใหทําโอกาสประสงคจะใหเคล่ือน โจทตองอาบัติทุกกฏ ๑ กับสังฆาทิเสส   
๑ ใหทําโอกาสประสงคจะดา โจท ตองอาบัติโอมสวาท ๑.   
        [๔๙๙] เพราะปจจยั คือ ถือเอาเอกเทศบางอยางแหงอธิกรณอันเปนเร่ืองอ่ืน ใหเปน   
เพียงเลศ ตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก ตองอาบัติ ๓ คือ ไมใหทําโอกาส ประสงค   
จะใหเคล่ือน โจท ตองอาบัติทุกกฏ ๑ กับสังฆาทิเสส ๑ ใหทําโอกาสประสงคจะดา โจท ตอง   
อาบัติโอมสวาท ๑.   
        [๕๐๐] เพราะปจจยั คือ ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ภิกษุผู   
ทําลายสงฆ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง เปนถุลลัจจัย ๑ จบ   
กรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๕๐๑] เพราะปจจยั คือ ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ภิกษุผู   
ประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง   
เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๕๐๒] เพราะปจจยั คือ ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ภิกษุผูวา   
ยาก ตองอาบัต ิ๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรม   
วาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๕๐๓] เพราะปจจยั คือ ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ภิกษุผู   
ประทุษรายสกุล ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง เปนถุลลัจจัย ๑   
จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ...    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 134 
        [๕๐๔] ถามวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ   
หรือบวนเขฬะลงในน้ํา ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ   
บวนเขฬะลงในน้ํา ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.   
เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะ   
ลงในน้ํา ภกิษตุองอาบัติตัวหนึ่งนี้.   
                กตาปตติวาร ท่ี ๒ จบ   
                ----------------   
                   วปิตติวารท่ี ๓   
        [๕๐๕] ถามวา อาบัติเพราะปจจยั คือ เสพเมถุนธรรม จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดา   
วิบัติ ๔?   
ตอบวา อาบัติเพราะปจจยั คือ เสพเมถุนธรรมจัดเปนวิบัต ิ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ   
บางทีเปนศีลวบัิติ บางทีเปนอาจารวิบัติ ...   
ถามวา อาบัติเพราะปจจยั คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ   
หรือบวนเขฬะลงในน้ํา จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔?   
ตอบวา อาบัติเพราะปจจยั คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ   
หรือบวนเขฬะลงในน้ํา จัดเปนวิบัติอยางหน่ึง คือ อาจารวิบัติ บรรดวบัิติ ๔.   
                 วิปตติวารท่ี ๓ จบ   
                ----------------   
                  สังคหิตวารท่ี ๔   
        [๕๐๖] ถามวา อาบัติเพราะปจจยั คือ เสพเมถุนธรรม สงเคราะหดวยกองอาบัติ   
เทาไร บรรดากองอาบัติ ๗?   
ตอบวา อาบัติเพราะปจจยั คือ เสพเมถุนธรรม สงเคราะหดวยกองอาบัต ิ๔ บรรดา   
กองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติ   
ปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ ...   
ถามวา อาบัติเพราะปจจยั คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสวะ   
หรือบวนเขฬะลงในน้ํา สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗?    
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ตอบวา อาบัติเพราะปจจยั คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ   
หรือบวนเขฬะลงในน้ํา สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๑ คือ ดวยกองอาบัตทุิกกฏ บรรดากอง   
อาบัติ ๗.   
                 สังคหิตวาร ท่ี ๔ จบ   
                 ----------------   
                  สมุฏฐานวารที่ ๕   
        [๕๐๗] ถามวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติเกิดดวยสมุฏฐานเทาไร   
บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติเกิดดวยสมุฏฐานอยางหนึง่ บรรดา   
สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกดิแตกายกับจิต มิใชวาจา ...   
ถามวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ   
บวนเขฬะลงในน้ํา อาบัติเกดิดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ   
บวนเขฬะลงในน้ํา อาบัติเกดิดวยสมุฏฐานอยางหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแต   
กายกับจิต มิใชวาจา.   
                สมุฏฐานวาร ท่ี ๕ จบ   
                ----------------   
                  อธิกรณวารท่ี ๖   
        [๕๐๘] ถามวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติจัดเปนอธิกรณอะไร บรรดา   
อธิกรณ ๔?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติจัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดา   
อธิกรณ ๔ ...   
ถามวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ   
บวนเขฬะลงในน้ํา อาบัติจัดเปนอธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน   
เขฬะลงในน้ํา อาบัติจัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.   
                 อธิกรณวาร ท่ี ๖ จบ   
                ----------------    
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                สมถวาร ท่ี ๗   
        [๕๐๙] ถามวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติระงับดวยสมถะเทาไร   
บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ   
๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวนิัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัย กับติณวตัถารกะ   
๑ ...   
ถามวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ   
บวนเขฬะลงในน้ํา  อาบัติระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ   
บวนเขฬะลงในน้ํา อาบัติระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวนิัย ๑ ดวย   
ปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวนิัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
                  สมถวารท่ี ๗ จบ   
                ----------------   
                  สมุจจยวาร ท่ี ๘   
        [๕๑๐] ถามวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม ภิกษแุละภกิษณุีตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม ภิกษุและภกิษณุตีองอาบัติ ๔ คือ เสพ   
เมถุนธรรมในสรีระที่สัตวมิไดกัด ตองอาบัติปาราชิก ๑ เสพเมถุนธรรมในสรีระท่ีสัตวกัดแลว   
โดยมาก ตองอาบัติลถุลัจจัย ๑ สอดองคกําเนิดเขาไปในปากท่ีอามิไดถูกตอง ตองอาบัติทุกกฏ ๑   
เปนปาจิตตียในเพราะทอนยาง ๑   
เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม ภิกษแุละภกิษุณีตองอาบัติ ๔ เหลานี้.   
ถามวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติ   
เทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖? เปน   
อธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวบัิติ บางที   
เปนอาจารวิบัติ.   
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก   
บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.    
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เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกบัจิต มิใช   
วาจา.   
เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.   
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ   
๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑ ...   
ถามวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ   
บวนเขฬะลงในน้ํา ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ   
บวนเขฬะลงในน้ํา ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.   
เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะ   
ลงในน้ํา ตองอาบัติตัวหน่ึงนี้.   
ถามวา อาบัตินั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร   
บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖? เปนอธิกรณ   
อะไร บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา อาบัตนิั้น จัดเปนวิบัติ ๑ คือ อาจารวิบัติ บรรดาวบัิติ ๔.   
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๑ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ ดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกบัจิต มิใช   
วาจา.   
เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.   
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาต   
กรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
                 สมุจจยวารท่ี ๘ จบ   
                  ปจจยวาร ๘ จบ   
        มหาวภิังค ๑๖ มหาวาร จบ   
                                   ---------    
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                    ภกิขุนีวภิังค ๑๖ มหาวาร   
                 กัตถปญญัติวารท่ี ๑   
                   ปาราชิกกัณฑ   
        [๕๑๑] พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้   
ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ แกภิกษุณีท้ังหลาย ณ ท่ีไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเร่ืองอะไร?   
ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ สัพพัตถบัญญัติ ปเทส   
บัญญัติ สาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติหรือ? บรรดาปาติโมก   
ขุทเทศ ๔ ปาราชิกชิกขาบทท่ี ๕ นั้น จดัเขาในอุเทศไหน? นับเนื่องในอุเทศไหน? มาสูอุเทศ   
โดยอุเทศท่ีเทาไร? บรรดาวบัิติ ๔ จัดเปนวิบัติอยางไหน? บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกอง   
ไหน? บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร? บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณ   
ไหน? บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร? ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ นั้น อะไรเปนวินยั?   
ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ นั้น อะไรเปนอภวิินัย? ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ นั้น อะไรเปนปาติ   
โมกข ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ นั้น อะไรเปนอธิปาติโมกข อะไรเปนวบัิติ? อะไรเปนสมบัติ?   
อะไรเปนขอปฏิบัติ? พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ แกภกิษณุีท้ังหลาย เพราะ   
ทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไร? พวกไหนศึกษา? พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว? ปาราชิก   
สิกขาบทท่ี ๕ นั้น ตั้งอยูในใคร? พวกไหนยอมทรงไว? เปนถอยคําของใคร? ใครนํามา?   
                   ปาราชิกกัณฑ   
                   คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕   
        [๕๑๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ แกภกิษุณีท้ังหลาย ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีสุนทรีนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?    
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ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีสุนทรีนันทา มีความกําหนดั ยินดใีนการเคลาคลึงดวยกาย   
ของบุรุษบุคคลผูกําหนัด.   
ถ. ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?   
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ ไมมีในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ นั้น.   
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.   
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.   
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.   
บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๔ ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ นั้น จดัเขาในอุเทศไหน? นับเนื่อง   
ในอุเทศไหน?   
ต. จัดเขาในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.   
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร?   
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี ๒.   
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?   
ต. เปนศีลวิบัต.ิ   
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?   
ต. เปนกองอาบัติปาราชิก.   
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัต ิ๖ ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ นั้น เกิดข้ึนดวยสมุฏฐาน   
เทาไร?   
ต. เกิดข้ึนดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกาย กับจิต มิใชวาจา.   
ถ. บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอะไร?   
ต. เปนอาปตตาธิกรณ.   
ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. ระงับดวยสมถะ ๒ คือสัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑.   
ถ. ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ นั้น อะไรเปนวินัย? อะไรเปนอภิวนิัย?    
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ต. พระบัญญัติเปนวินยั การจาํแนกเปนอภวินิัย.   
ถ. ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ นั้น อะไรเปนปาติโมกข? ในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ นั้น   
อะไรเปนอธิปาติโมกข?   
ต. พระบัญญัติเปนปาติโมกข การจําแนกเปนอธิปาติโมกข.   
ถ. อะไรเปนวบัิติ?   
ต. ความไมสังวรเปนวบัิติ.   
ถ. อะไรเปนสมบัติ?   
ต. ความสังวรเปนสมบัติ.   
ถ. อะไรเปนขอปฏิบัติ?   
ต. ขอท่ีภิกษณุสีมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตวา จักไมทํากรรมเห็นปานนี้ แลว   
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย เปนขอปฏิบัติ.   
ถ. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ แกภิกษุณีท้ังหลาย ทรงอาศัย   
อํานาจประโยชนเทาไร?   
ต. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ แกภิกษุณีท้ังหลาย เพราะทรง   
อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพือ่ความรับวาดแีหงสงฆ ๑ เพือ่ความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมภิกษุณผูีเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษณุี ผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความดํารงม่ันแหงพระสัท   
ธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะห พระวินัย ๑.   
ถ. พวกไหนศึกษา?   
ต. ภิกษุณีเปนเสกขะและเปนกัลยาณปุถุชนศึกษา.   
ถ. พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว?   
ต. ภิกษุณีผูอรหันตมีสิกขาอนัศึกษาแลว.   
ถ. ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ นั้น ตั้งอยูในใคร?   
ต. ตั้งอยูในภิกษุณีผูใครตอการศึกษา.   
ถ. พวกไหนยอมทรงไว?   
ต. ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๕ ยอมเปนไปแกภกิษุณเีหลาใด ภิกษณุีเหลานัน้ยอมทรงไว.    
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ถ. เปนถอยคําของใคร?   
ต. เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.   
ถ. ใครนํามา?   
ต. พระเถระท้ังหลายนําสืบๆ กันมา.   
                รายนามพระเถระผูทรงพระวินยั   
พระเถระเหลานี้ คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ   
รวมเปนหาท้ังพระโมคคัลลีบุตร นําพระวนิัยมาในทวีปช่ือวาชมพูมีสิริ.   
แตนั้น พระเถระผูประเสริฐมีปญญามากเหลานี้ คือ พระมหินทะ ๑   
พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผูประเสริฐ ผูมี   
ปญญามากเหลานี้ รูพระวินยั ฉลาดในมรรคา ไดประกาศพระวนิัยปฎก   
ไวในเกาะตามพปณณิ.   
                   คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๖   
        [๕๑๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๖ แกภกิษุณีท้ังหลาย ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทารูอยูวา ภิกษณุีตองปาราชิกธรรม ไมโจทดวยตนเอง   
ไมบอกแกคณะ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ   
เกิดแตกาย วาจา และจิต.   
                   คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๗   
        [๕๑๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๗ แกภกิษุณีท้ังหลาย ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.    
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ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทา ประพฤติตามพระอริฏฐะ ผูเคยเปนคนฆาแรง ถูก   
สงฆผูพรอมเพรียงกันยกวัตร.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
                   คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทท่ี ๘   
        [๕๑๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทท่ี ๘ แกภกิษุณีท้ังหลาย ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุฉัีพพคัคียทําวัตถุท่ี ๘ ใหบริบูรณ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
                    ปาราชิก ๘ สิกขาบท จบ   
                ----------------   
                  หัวขอประจํากณัฑ   
        [๕๑๖] พระมหาวีระทรงบัญญัติปาราชิกอันเปนวัตถุแหงการขาดอยางไมตองสงสัย คือ   
เมถุน ๑ อทินนาทาน ๑ มนสุสวิคคหะ ๑ อุตตริมนุสสธรรม ๑ กายสังสัคคะ ๑ ปกปด ๑   
สงฆยกวัตร ๑ วัตถุท่ีแปด ๑ ฯ    
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                ----------------   
                  สังฆาทิเสสกัณฑ   
                 คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสส ๑๐ สิกขาบท   
        [๕๑๗] พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภกิษุณีผูกลาวใหราย กอคดี ณ ท่ีไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเร่ือง   
อะไร? ... ใครนํามา?   
                    สังฆาทิเสสสิกขาบท ท่ี ๑   
        [๕๑๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสสิกขาบท ท่ี ๑ แกภกิษณุีผูกลาวใหราย กอคดี ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุถุีลลนันทากลาวใหรายอยู.   
ถ. ในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?   
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ ไมมีในสังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นั้น.   
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.   
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.   
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.   
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๔ สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ นัน้ จัดเขาในอุเทศไหน?   
นับเนื่องในอุเทศไหน?   
ต. จัดเขาในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.   
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร?   
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี ๓.    
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ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?   
ต. เปนศีลวิบัต.ิ   
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?   
ต. เปนกองอาบัติสังฆาทิเสส.   
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัต ิ๖ สังฆาทิเสสสิกขาบทท่ี ๑ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ต. เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกาย   
วาจา และจิต ...   
ถ. ใครนํามา?   
ต. พระเถระท้ังหลายนําสืบๆ กันมา ...   
                    สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒   
        [๕๑๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุณีผูรับหญิงโจรใหบวช ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทารับหญิงโจรใหบวช.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ คือ   
บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต.   
                    สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓   
        [๕๒๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภกิษณุีผูไปสูละแวกบานแตผูเดียว ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่งไปสูละแวกบานแตผูเดียว.    
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มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๓ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).   
                    สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔   
        [๕๒๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภกิษณุีผูไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ รับภิกษณุี   
ผูซ่ึงสงฆพรอมเพรียงกนัยกเสียจากหมูแลว ตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน ใหเขาหมู   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ รับ   
ภิกษณุีผูซ่ึงสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมูแลวตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน ใหเขาหมู.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
                    สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕   
        [๕๒๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภิกษุณีผูพอใจรับของเค้ียวกต็าม ของฉันก็ตาม จากมือ   
ของบุรุษบุคคลผูพอใจ ดวยมือของตนแลวฉัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีสุนทรีนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีสุนทรีนันทาพอใจรับอามิสจากมือของบุรุษบุคคลผูพอใจ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ฯ    
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                    สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖   
        [๕๒๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภิกษุณีผูกลาววา แมเจา บุรุษบุคคลนั้นมีความพอใจก็ตาม   
ไมมีความพอใจก็ตาม จกัทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิดเจาขา   
บุรุษบุคคลนั้นจะถวายส่ิงใด เปนของเค้ียว หรือของฉันกต็าม แกแมเจา ขอแมเจาจงรับประเคน   
ของส่ิงนั้น ดวยมือของตน แลวเค้ียว หรือฉันเถิด ดังนี้ แลวสงไป ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษุรูปหนึ่ง กลาววา แมเจา บุรุษบุคคลนั้นมีความพอใจก็ตาม   
ไมมีความพอใจก็ตาม จกัทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิด เจาขา   
บุรุษบุคคลนั้นจะถวายส่ิงใด เปนของเค้ียว หรือของฉันกต็าม แกแมเจา ขอแมเจาจงรับ   
ประเคนของส่ิงนั้น ดวยมือของตน แลวเค้ียว หรือฉันเถิด ดังนี้ แลวสงไป.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
                    สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗   
        [๕๒๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภิกษุณีผูโกรธ ไมสละกรรม เพราะสวดสมนภุาสน   
ครบ ๓ จบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีจณัฑกาลี.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษจุัณฑกาลีโกรธขัดใจ ไดกลาวอยางนีว้า ขาพเจาขอบอกคืน   
พระพุทธเจา ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ ขอบอกคืนสิกขา.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).    
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                    สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘   
        [๕๒๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภิกษุผูถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่ง โกรธ ไม   
สละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีจณัฑกาลี.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีจณัฑกาลีถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่งแลว โกรธ ขัดใจ   
ไดกลาวอยางนี้วา พวกภิกษณุีถึงความพอใจ ถึงความขัดเคือง ถึงความหลง และถึงความกลัว.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
                    สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙   
        [๕๒๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภิกษุณีท้ังหลายผูคลุกคลี ไมสละกรรม เพราะสวด   
สมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปคลุกคลีกันอยู.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
                    สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐   
        [๕๒๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภิกษุณีผูสงไปดวยส่ังวา แมเจาท้ังหลาย ขอทาน    
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ท้ังหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยาอยูตางหากกันเลย ไมสละวัตถุ เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓   
จบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาสงไปดวยส่ังวา แมเจาท้ังหลาย ขอทานท้ังหลาย   
จงอยูคลุกคลีกนัเถิด อยาอยูตางหากกนัเลย.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
                  สังฆาทิเสส ๑๐ สิกขาบท จบ   
                    ----------------   
                  หัวขอประจํากณัฑ   
        [๕๒๘] กลาวใหราย ๑ รับนางโจรใหบวช ๑ ละแวกบาน ๑ ถูกสงฆยกวตัร ๑   
ของเค้ียว ๑ ทําอะไรแกแมเจาได ๑ โกรธ ๑ อธิกรณเร่ืองอ่ืน ๑ คลุกคลี ๑ สงไป ๑ สังฆา   
ทิเสสเหลานั้นรวมเปน ๑๐ สิกขาบท.   
                    ----------------   
                นิสสัคคิยปาจิตตียกัณฑ   
คําถามและคําตอบในนิสสคคิยปาจิตตีย ๑๒ สิกขาบท   
        [๕๒๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภกิษณุีผูทําการส่ังสมบาตร ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียไดทําการส่ังสมบาตร.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนกฐินสิกขาบท).   
        [๕๓๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษณุีผูอธิษฐานอกาลจีวรวาเปนกาลจีวรแลวใหแจกกนั   
ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาอธิษฐานอกาลจีวรวาเปนกาลจีวรแลวใหแจกกัน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๕๓๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพทุธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษณุีผูแลกเปล่ียนจีวรกบัภกิษณุีแลวชิงเอาไป ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาแลกเปล่ียนจวีรกับภิกษุณีแลวชิงเอาไป.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๕๓๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษณุีผูขอของอยางอ่ืน แลวขอของอยางอ่ืนอีก ณ   
ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาขอของอยางอ่ืนแลว ขอของอยางอ่ืนอีก.    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 150 
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖.   
        [๕๓๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษณุีผูใหจายของอยางอ่ืน แลวใหจายของอยางอ่ืนอีก   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาใหจายของอยางอ่ืน แลวใหจายของอยางอ่ืนอีก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖.   
        [๕๓๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษณุีผูใหจายของอยางอ่ืนดวยบริขารของสงฆ ท่ีเขา   
ถวายไวเพื่อประโยชนอยางอ่ืน เจาะจงของอยางอ่ืน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปใหจายของอ่ืน ดวยบริขารของสงฆ ท่ีเขาถวายไว   
เพื่อประโยชนอยางอ่ืน เจาะจงของอยางอ่ืน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖.   
        [๕๓๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษณุีผูใหจายของอยางอ่ืน ดวยบริขารของสงฆท่ีเขา   
ถวายไวเพื่อประโยชนอยางอ่ืน เจาะจงของอยางอ่ืน ท่ีขอมาเอง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปใหจายของอยางอ่ืน ดวยบริขารของสงฆท่ีเขาถวายไว   
เพื่อประโยชนอยางอ่ืน เจาะจงของอยางอ่ืน ท่ีขอมาเอง.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖.   
        [๕๓๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษณุีผูใหจายของอยางอ่ืน ดวยบริขารของคนหมูมาก   
ท่ีเขาถวายไวเพื่อประโยชนอยางอ่ืน เจาะจงของอยางอ่ืน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปใหจายของอื่น ดวยบริขารของคนหมูมาก ท่ีเขาถวาย   
ไวเพื่อประโยชนอยางอ่ืน เจาะจงของอยางอ่ืน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖.   
        [๕๓๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษณุีผูใหจายของอื่น ดวยบริขารของคนหมูมากท่ีเขา   
ถวายไวเพื่อประโยชนอยางอ่ืน เจาะจงของอยางอ่ืน ท่ีขอมาเอง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุหีลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปใหจายของอยางอ่ืน ดวยบริขารของคนหมูมากท่ีเขา   
ถวายไวเพื่อประโยชนอยางอ่ืน เจาะจงของอยางอ่ืน ท่ีขอมาเอง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖.   
        [๕๓๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินสิสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษณุีผูใหจายของอื่นดวยบริขารของบุคคล ท่ีเขาถวาย   
ไวเพื่อประโยชนอยางอ่ืน เจาะจงของอยางอ่ืนท่ีขอมาเอง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาใหจายของอ่ืน ดวยบริขารของบุคคลท่ีเขาถวายไว   
เพื่อประโยชนอยางอ่ืน เจาะจงของอยางอ่ืนท่ีขอมาเอง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖.   
        [๕๓๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษณุีผูใหจายผาหมหนา ราคาเกินกวา ๔ กังสะเปน   
เปนอยางยิ่ง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทา ขอผากมัพลกะพระเจาแผนดิน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖.   
        [๕๔๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษผูุใหจายผาหมบาง ราคาเกินกวา ๒ กังสะกึง่เปน   
อยางยิ่ง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาขอผาโขมะกะพระเจาแผนดิน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖.   
                นิสสัคคิยปาจิตตีย ๑๒ สิกขาบท จบ   
                  หัวขอประจํากณัฑ   
        [๕๔๑] บาตร ๑ อธิษฐานอกาลจีวรเปนกาลจีวร ๑ แลกเปล่ียน ๑ ขอ ๑ ใหจาย   
๑ ท่ีถวายไวเพือ่ประโยชนอยางอ่ืน ๑ เปนของสงฆ ๑ เปนของคนหมูมาก ๑ ขอมาเอง ๑   
เปนของบุคคล ๑ ส่ีกังสะ ๑ สองกังสะก่ึง ๑.   
                ----------------    
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                   ปาจิตติยกณัฑ   
                คําถามและคําตอบในลสุณวรรคท่ี ๑   
        [๕๔๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูฉันกระเทียม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาไมรูจกัประมาณ ใหนาํกระเทียมไป.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๕๔๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุผูีใหถอนขนในท่ีแคบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียใหถอนขนในท่ีแคบ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๔.   
        [๕๔๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย ในเพราะใชของลับกระทบกนั ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุี ๒ รูป.    
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ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุี ๒ รูป ใชของลับกระทบกัน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).   
        [๕๔๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย ในเพราะใชทอนยางเกล้ียง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่งใชทอนยางเกล้ียง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).   
        [๕๔๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูใชน้ําชําระใหสะอาดลึกเกิน ๒ ขอองคุลีเปนอยางยิ่ง ณ   
ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่งใชน้ําชําระใหสะอาดลึกเกินไป.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).   
        [๕๔๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูบํารุงภิกษุผูกําลังฉันดวยน้ําดื่ม หรือดวยการพัด ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?    
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ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่งบํารุงภิกษุผูกําลังฉัน ดวยน้ําดื่ม และดวยการพัด.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน   
เอฬกโลมสิกขาบท) ฯ   
        [๕๔๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูขอขาวเปลือกสดมาฉัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปขอขาวเปลือกสดมาฉัน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัต ิ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๔.   
        [๕๔๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูเทอุจจาระก็ดี ปสสาวะก็ดี น้ําลายก็ดี หยากเยื่อกด็ี   
ของเปนเดนกด็ี ท่ีภายนอกฝา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่งเทอุจจาระบาง ปสสาวะบาง น้ําลายบาง หยากเยื่อบาง   
ของเปนเดนบาง ท่ีภายนอกฝา.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๖.   
        [๕๕๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูเทอุจจาระก็ดี ปสสาวะก็ดี น้ําลายก็ดี หยากเยื่อกด็ี ของ   
เปนเดนก็ดี บนของเขียวสด ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.    
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ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปเทอุจจาระบาง ปสสาวะบาง น้ําลายบาง หยาก   
เยื่อบาง ของเปนเดนบาง บนของเขียวสด.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๖.   
        [๕๕๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูไปดฟูอนรําก็ดี ขับรองก็ดี ประโคมก็ดี ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียไปดูฟอนรําบาง ขับรองบาง ประโคมบาง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
                 ลสุณวรรคท่ี ๑ จบ   
                    ----------------   
                   คําถามและคําตอบในรัตตันธการวรรค ท่ี ๒   
        [๕๕๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยนืรวมกับบุรุษในเวลาคํ่าคืนไมมีประทีปสองหนึ่งตอหนึ่ง   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่ง ยืนรวมกับบุรุษในเวลาคํ่าคืนท่ีไมมีประทีปสอง หนึ่ง   
ตอหนึ่ง.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน   
เถยยสัตถกสิกขาบท).   
        [๕๕๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยนืรวมกับบุรุษในโอกาสอันกําบัง หนึ่งตอหน่ึง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่งยืนรวมกับบุรุษ ในโอกาสอันกําบัง หนึง่ตอหนึ่ง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเถยยสัตถกสิกขาบท).   
        [๕๕๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยนืรวมกับบุรุษในท่ีแจงหนึ่งตอหนึ่ง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่งยืนรวมกับบุรุษในท่ีแจง หนึ่งตอหนึ่ง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเถยยสัตถกสิกขาบท).   
        [๕๕๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยนืรวมกับบุรุษในถนนก็ดี ในตรอกตันกด็ี ในทาง ๓ แพรง   
ก็ดี หนึ่งตอหนึ่ง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?    
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ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทายนืรวมกับบุรุษในถนนบาง ในตรอกตันบาง ในทาง   
๓ แพรบาง หนึ่งตอหนึ่ง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเถยยสัตถกสิกขาบท).   
        [๕๕๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูเขาไปสูสกุลในเวลาเชา นั่งบนอาสนะแลวไมบอกลา   
เจาของ กลับไป ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่งเขาไปสูสกุลในเวลาเชา นั่งบนอาสนะแลวไมบอกลา   
เจาของ กลับไป.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน   
กฐินสิกขาบท).   
        [๕๕๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูเขาไปสูสกุลในเวลาหลังภัตตกาล ไมบอกเจาของ นั่งบน   
อาสนะ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทา เขาไปสูสกุลในเวลาหลังภัตตกาลไมบอกเจาของ   
นั่งบนอาสนะ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนกฐินสิกขาบท).    
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        [๕๕๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูเขาไปสูสกุลในเวลาพลบคํ่าไมบอกเจาของ แลวลาดเองก็ดี   
ใหลาดก็ดี ซ่ึงท่ีนอนแลวข้ึนนั่ง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูป เขาไปสูสกุลในเวลาพลบคํ่า ไมบอกเจาของแลวลาด   
ท่ีนอนข้ึนไปนั่ง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนกฐินสิกขาบท).   
        [๕๕๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูใหภกิษุณีรูปอ่ืนโพนทะนาดวยความถือผิด เขาใจผิด ณ   
ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่ง ใหภิกษุณรูีปอ่ืนโพนทะนา ดวยความถือผิด เขาใจผิด.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๕๖๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูแชงตนก็ดี ผูอ่ืนก็ดี ดวยนรกกด็ี ดวยพรหมจรรยก็ดี   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีจนัฑกาลี.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?    
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ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีจณัฑกาลีแชงตนบาง แชงผูอ่ืนบาง ดวยนรกบาง ดวย   
พรหมจรรยบาง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๕๖๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูประหตัประหารตนแลวรองไห ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีจณัฑกาลี.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีจณัฑกาลี ประหัตประหารตนแลวรองไห.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
                   รัตตันธการวรรค ท่ี ๒ จบ   
                    ----------------   
                คําถามและคําตอบในนหานวรรคท่ี ๓   
        [๕๖๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูเปลือยกายอาบน้ํา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูป เปลือยกายอาบน้ํา.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๕๖๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูใหทําผาอาบน้ําฝน เกินประมาณ ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคีย ใชผาอาบน้ําฝนไมมีประมาณ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๖.   
        [๕๖๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูเลาะเองก็ดี ใหผูอ่ืนเลาะก็ดี ซ่ึงจวีร แลวไมเย็บ ไมทํา   
ความขวนขวายเพ่ือจะใหเย็บ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาใหภกิษณุีเลาะจวีรแลวไมเย็บ ไมทําความขวนขวาย   
เพื่อจะใหเย็บ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
        [๕๖๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูผลัดเปล่ียนผาสังฆาฏิอันมีกําหนด ๕ วัน ใหเกนิไป   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูป ฝากผาไวในมือของภิกษณุีท้ังหลายแลว มีแตผา   
อุตราสงคกับผาอันตรวาสกหลีกไปสูจาริกในชนบท.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนกฐินสิกขาบท).   
        [๕๖๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูใชจีวรสับเปล่ียน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่งไมบอกแลวหมจวีรของภกิษุณี.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนกฐินสิกขาบท).   
        [๕๖๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูทําลาภคือจีวรของหมูใหเปนอันตราย ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาทําลาภคือจีวรของหมูใหเปนอันตราย.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๕๖๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูหามการแจกจวีรซ่ึงเปนไปโดยชอบธรรม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาหามการแจกจวีร ซ่ึงเปนไปโดยชอบธรรม.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.    
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        [๕๖๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูใหสมณจีวรแกชาวบานก็ดี ปริพาชกก็ดี ปริพาชกิาก็ดี   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาไดใหสมณจวีรแกชาวบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๖.   
        [๕๗๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสมัยแหงจีวรกาลใหลวงไป ดวยหวังจะไดจวีรอันไม   
แนนอน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทา ยังสมัยแหงจวีรกาลใหลวงไปดวยหวังจะไดจวีร   
อันไมแนนอน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓   
        [๕๗๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูหามการเดาะกฐินอันเปนไปโดยชอบธรรม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาหามการเดาะกฐินอันเปนไปโดยชอบธรรม.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
                 นหานวรรคท่ี ๓ จบ   
                ----------------    
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                    คําถามและคําตอบในตุวัฏฏวรรคท่ี ๔   
        [๕๗๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุี ๒ รูป ผูนอนเตียงเดียวกนั ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปนอนบนเตียงเดยีวกัน ๒ รูป.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๕๗๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุี ๒ รูป ผูนอนบนเคร่ืองลาดและผาหมอันเดียวกนั   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูป นอนบนเคร่ืองลาดและผาหมผืนเดยีวกนั ๒ รูป.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๕๗๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูแกลงกอความไมผาสุก ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุถุีลลนันทาแกลงกอความไมผาสุกแกภิกษุณี.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๕๗๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูไมบํารุงสหชีวินีผูไดรับทุกข และไมทําการขวนขวาย   
เพื่อใหผูอ่ืนชวยบํารุง ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทา ไมบํารุงสหชีวินีผูไดรับทุกข และไมทําการ   
ขวนขวายเพื่อใหผูอ่ืนชวยบํารุง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
        [๕๗๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูใหท่ีอาศัยแกภกิษณุีแลว โกรธ ขัดใจ ฉุดครา   
ออก ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาใหท่ีอาศัย แกภิกษุณแีลวโกรธ ขัดใจ ฉุดคราออก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๕๗๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูคลุกคลี ไมสละเพราะสวดสมนภุาสนครบ ๓ จบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีจณัฑกาลี.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?    
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ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีจณัฑกาลีอยูคลุกคลี.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนสมนภุาสนสิกขาบท).   
        [๕๗๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น  ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูไมมีพวก เท่ียวจาริกภายในแวนแควน ซ่ึงรูจักกนัอยูวา   
เปนท่ีมีรังเกยีจ มีภัยเฉพาะหนา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปไมมีพวก เท่ียวจาริกภายในแวนแควน ซ่ึงรูกันอยูวา   
เปนท่ีมีรังเกยีจ มีภัยเฉพาะหนา.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๕๗๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูไมมีพวก เท่ียวจาริกภายนอกแวนแควน ซ่ึงรูกนัอยูวาเปน   
ท่ีมีรังเกียจ มีภยัเฉพาะหนา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปไมมีพวก เท่ียวจาริกภายนอกแวนแควน ซ่ึงรูกันอยู   
วาเปนท่ีมีรังเกยีจ มีภยัเฉพาะหนา.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๕๘๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูเท่ียวจาริกภายในพรรษา ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปเท่ียวจาริกภายในพรรษา.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๕๘๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูอยูจําพรรษาแลว ไมหลีกไปสูจาริก ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปอยูจําพรรษาแลว ไมหลีกไปสูจาริก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).   
                 ตุวฏัฏวรรคท่ี ๔ จบ.   
                 --------------   
                   คําถามและคําตอบในจิตตาคารวรรคท่ี ๕   
        [๕๘๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูไปชมโรงละครหลวงก็ด ีโรงประกวดภาพกด็ี   
สถานท่ีหยอนใจก็ดี อุทยานก็ดี สระโบกขรณีก็ดี ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคีย ไปชมโรงละครหลวงบาง โรงประกวดภาพบาง   
สถานท่ีหยอนใจบาง อุทยานบาง สระโบกขรณีบาง.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๕๘๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูใชสอยอาสันทิก็ดี บัลลังกก็ดี ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปใชสอยอาสันทิบาง บัลลังกบาง.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๕๘๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูกรอดาย ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปกรอดาย.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๕๘๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูชวยทําธุระของคฤหัสถ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปชวยทําธุระของคฤหสัถ.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๕๘๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูอันภกิษณุกีลาวอยูวา มาเถิดแมเจา ขอจงชวยระงับ   
อธิกรณนี้ รับคําวา ดีละ แลวไมระงับ ไมทําการขวนขวายเพ่ือใหระงับ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาผูอันภกิษุณีกลาวอยูวา มาเถิดแมเจา ขอจงชวย   
ระงับอธิกรณนี้ รับคําวา ดีละ แลวไมระงับ  ไมทําการขวนขวายเพื่อใหระงับ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
        [๕๘๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูใหของเค้ียวก็ดี ของฉันกด็ี แกชาวบานก็ดี   
แกปริพาชกกด็ี แกปริพาชกิาก็ดี ดวยมือของตน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาไดใหของเค้ียวบาง ของฉันบาง แกชาวบาน ดวย   
มือของตน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๕๘๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูไมสละผาอาศัย แลวใชสอย ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาไมสละผาอาศัย แลวใชสอย.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนกฐินสิกขาบท).   
        [๕๘๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูไมมอบหมายท่ีอยู แลวหลีกไปสูจาริก ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาไมมอบหมายท่ีอยู แลวหลีกไปสูจาริก.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนกฐินสิกขาบท).   
        [๕๙๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูเรียนติรัจฉานวิชา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียเรียนติรัจฉานวิชา.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนปทโสธัมมสิกขาบท)   
        [๕๙๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูบอกติรัจฉานวิชา ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียบอกติรัจฉานวิชา.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน   
ปทโสธัมมสิกขาบท).   
                    จิตตาคารวรรค ท่ี ๕ จบ   
                ----------------   
                    คําถามและคําตอบในอารามวรรค ท่ี ๖   
        [๕๙๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูรูอยูไมบอกกลาวกอน แลวเขาไปสูอารามซ่ึงมีภิกษุ   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุหีลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปไมบอกกลาวกอนแลวเขาไปสูอาราม.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).   
        [๕๙๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูดาบริภาษภิกษุ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียดาทานพระอุบาลี.    
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มีบัญญัติ ๑  บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๕๙๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูแคนเคืองบริภาษคณะ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาแคนเคืองบริภาษคณะ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๕๙๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูอันทายกนิมนตแลวหามภัตรแลว ฉันของเค้ียวกด็ี ของ   
ฉันก็ดี ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปฉันแลว หามภัตรแลว ไปฉัน ณ แหงอ่ืน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๔.   
        [๕๙๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูหวงตระกูล ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่งหวงตระกูล.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.    
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        [๕๙๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๕๙๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษณุีผูจําพรรษาแลวไมปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย ดวย ๓ สถาน   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปจําพรรษาแลว ไมปวารณากะภิกษุสงฆ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
        [๕๙๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูไมไปรับโอวาทก็ดี เพื่อรวมสังฆกรรมก็ดี ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียไมไปรับโอวาท.    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 174 
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).   
        [๖๐๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูไมถามแมซ่ึงอุโบสถ ไมขอแมซ่ึงโอวาท ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปไมถามแมซ่ึงอุโบสถ ไมขอแมซ่ึงโอวาท.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
        [๖๐๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูไมบอกสงฆ หรือคณะ ใหบุรุษผาฝก็ดี บาดแผลก็ดี อัน   
เกิดที่แงมขา ตวัตอตัวรวมกนั ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่ง ใหบุรุษผาฝอันเกิดที่แงมขาตัวตอตัวรวมกัน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนกฐินสิกขาบท).   
                อารามวรรคท่ี ๖ จบ.   
                 -------------   
                คําถามและคําตอบในคัพภนิีวรรคท่ี ๗   
        [๖๐๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสตรีมีครรภใหบวช ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.    
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ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปยังสตรีมีครรภใหบวช.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๖๐๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสตรีแมลูกออนใหบวช ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษหุลายรูปยังสตรีแมลูกออนใหบวช.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๖๐๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสิกขมานาท่ียังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ   
๒ ปใหบวช ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปยังสิกขมานาท่ียังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ   
ครบ ๒ ปใหบวช.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๖๐๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสิกขมานาท่ีไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ป   
แลว แตสงฆยงัมิไดสมมติ ใหอุปสมบท ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.    
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ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปยังสิกขมานาท่ีไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ   
๒ ปแลว แตสงฆยังมิไดสมมติใหอุปสมบท.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๖๐๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังเด็กหญิงมีอายุไมครบ ๑๒ ปใหบวช ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปยังเด็กหญิงผูมีอายุไมครบ ๑๒ ปใหบวช.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๖๐๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังเด็กหญิงมีอายุ ๑๒ ปบริบูรณแลว แตยังไมไดศึกษา   
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ป ใหอุปสมบท ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปยังเด็กหญิงผูมีอายุ ๑๒ ปบริบูรณแลว แตยังไมได   
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปใหอุปสมบท.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๖๐๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังเด็กหญิงมีอายุ ๑๒ ปบริบูรณ ผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖   
ประการ ครบ ๒ ปแลว แตสงฆยังไมไดสมมติใหบวช ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปยังเด็กหญิงผูมีอายุ ๑๒ ปบริบูรณ ผูศึกษาสิกขาใน   
ธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลว แตสงฆยังไมไดสมมติใหบวช.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๖๐๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสหชีวินีใหบวชแลวไมอนุเคราะห ไมยังผูอ่ืนใหอนุเคราะห   
ตลอด ๒ กาลฝน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทา ยังสหชีวินีใหบวชแลว ไมอนุเคราะห ไมยังผูอ่ืน   
ใหอนุเคราะห ตลอด ๒ กาลฝน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
        [๖๑๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูไมติดตามปวัตตินีผูใหบวช ตลอด ๒ กาลฝน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปไมติดตามปวัตตินีผูใหบวชตลอด ๒ กาลฝน.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).   
        [๖๑๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสหชีวินีใหบวชแลว ไมพาหลีกไป ไมยังผูอ่ืนใหพา   
หลีกไป ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทายังสหชีวินีใหบวชแลว ไมพาหลีกไป ไมยังผูอ่ืน   
ใหพาหลีกไป.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
                คัพภินวีรรคท่ี ๗ จบ.   
                    ----------------   
                    คําถามและคําตอบในกุมารีภตูวรรคท่ี ๘   
        [๖๑๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสามเณรีผูเปนเดก็หญิงมีอายหุยอน ๒๐ ป ใหบวช   
ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูป ยังสามเณรีผูเปนเด็กหญิงมีอายุหยอน ๒๐ ปใหบวช.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๖๑๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสามเณรีผูเปนเดก็หญิงมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณแลว แตยัง   
ไมไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ กาลฝน ใหบวช ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูป ยังสามเณรีผูเปนเด็กหญิงมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณแลว   
แตยังไมไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ กาลฝน ใหบวช.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๖๑๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสามเณรีผูเปนเดก็หญิงมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณ ไดศึกษา   
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ กาลฝนแลว แตสงฆยังมิไดสมมติ ใหบวช ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูป ยังสามเณรีผูเปนเด็กหญิงมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณ ได   
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ กาลฝนแลว แตสงฆยังมิไดสมมติใหบวช.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๖๑๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภกิษณุีผูมีพรรษาหยอน ๑๒ ใหบวช ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูป มีพรรษาหยอน ๑๒ ใหบวช.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๖๑๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูมีพรรษาครบ ๑๒ แลว แตสงฆยังไมไดสมมติ ใหบวช   
ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปมีพรรษาครบ ๑๒ แลว แตสงฆยังไมไดสมมติใหบวช.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๖๑๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีอันภิกษุณีสงฆกลาวอยูวา ดกูรแมเจา ทานยังไมควรใหบวช   
กอน รับคําวา ชอบแลว ภายหลังถึงธรรมคือบนวา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีจณัฑกาลี.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีจณัฑกาลี อันภิกษณุีสงฆกลาวอยูวา ดกูรแมเจา ทานยังไม   
ควรใหบวชกอน รับคําวา ชอบแลว ภายหลังถึงธรรมคือบนวา.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓   
        [๖๑๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูกลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาทานจักใหจวีรแกเรา   
เราจักยังทานใหอุปสมบทตามปรารถนา ภิกษุณนีั้นไมมีอันตราย ภายหลังไมใหอุปสมบท ไมทํา   
การขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทากลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาทานจักใหจวีร   
แกเรา เราจกัยงัทานใหอุปสมบทตามปรารถนา แลวไมใหอุปสมบท ไมทําการขวนขวายเพ่ือให   
อุปสมบท.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
        [๖๑๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูกลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาทานจักติดตามเราไป   
ตลอด ๒ ป เราจักยังทานใหอุปสมบทตามปรารถนา แลวไมใหอุปสมบท ไมทําการขวนขวาย   
เพื่อใหอุปสมบท ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทากลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาทานจักติดตาม   
เราไปตลอด ๒ ป เราจักยังทานใหอุปสมบทตามปรารถนา แลวไมใหอุปสมบท ไมทําการ   
ขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
        [๖๒๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสิกขมานาผูเกี่ยวของดวยบุรุษ ผูคลุกคลีกับเด็กหนุม   
ผูดุราย ผูยังชายใหระทมโศก ใหบวช ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทา ยังสิกขมานาผูเกี่ยวของดวยบุรุษ ผูคลุกคลีกับเด็ก   
หนุม ผูดุราย ผูยังชายใหระทมโศก ใหบวช.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๖๒๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสิกขมานาอันมารดาบิดาหรือสามียังไมอนุญาต ใหบวช   
ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทา ยังสิกขมานาอันมารดาบิดาหรือสามียังไมอนุญาต   
ใหบวช.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๔ คือ   
บางทีเกิดแตวาจา ไมใชกาย ไมใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา ไมใชจิต ๑ บางทีเกดิแต   
วาจากับจิต ไมใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกายกบัวาจา และจิต ๑.   
        [๖๒๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสิกขมานาใหบวชดวยใหฉันทะคางคราว ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทายังสิกขมานาใหบวช ดวยใหฉันทะคางคราว.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๖๒๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสิกขมานาใหบวชทุกกาลฝน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูป ยังสิกขมานาใหบวชทุกกาลฝน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัต ิ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๖๒๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสิกขมานาใหบวชปละ ๒ รูป ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปยังสิกขมานาใหบวชปละ ๒ รูป.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
                กุมารีภูตวรรคท่ี ๘ จบ   
                ----------------   
                   คําถามและคําตอบในฉัตตุปาหนวรรคท่ี ๙   
        [๖๒๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูใชรมและรองเทา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียใชรมและรองเทา.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๖๒๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย  แกภิกษณุีผูไปดวยยาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียไปดวยยาน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).    
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        [๖๒๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูใชเคร่ืองประดับเอว ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่งใชเคร่ืองประดับเอว.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๖๒๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูใชเคร่ืองประดับสําหรับสตรี ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียใชเคร่ืองประดับสําหรับสตรี.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๖๒๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูอาบน้าํปรุงเคร่ืองประเทืองผิวมีกล่ินหอม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคีย อาบนํ้าปรุงเคร่ืองประเทืองผิวท่ีมีกล่ินหอม.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).    
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        [๖๓๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูอาบน้าํปรุงกํายานเปนเคร่ืองอบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคีย อาบนํ้าปรุงกํายานเปนเคร่ืองอบ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๖๓๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังภิกษุณีใหนวด ใหขยํา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปยังภิกษุณี ใหนวด ใหขยํา.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๖๓๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสิกขมานาใหนวด ใหขยํา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูป ยังสิกขมานาใหนวด ใหขยํา.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๖๓๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังสามเณรีใหนวด ใหขยํา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุี ยังสามเณรีหลายรูปใหนวด ใหขยาํ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๖๓๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูยังหญิงคฤหัสถใหนวด ใหขยํา ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูป ยังหญิงคฤหัสถใหนวด ใหขยํา.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).   
        [๖๓๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภกิษุณีผูไมขอโอกาส นั่งบนอาสนะขางหนาภิกษุ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูป ไมขอโอกาสนั่งบนอาสนะขางหนาภกิษุ.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนกฐินสิกขาบท).   
        [๖๓๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูถามปญหากะภิกษุผูท่ีตนยังมิไดขอโอกาส ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูป ถามปญหากะภิกษุผูท่ีตนยังมิไดขอโอกาส.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒   
(เหมือนปทโสธัมมสิกขาบท).   
        [๖๓๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษณุีผูไมมีผารัดถัน เขาไปสูบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่ง ไมมีผารัดถันเขาไปสูบาน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ คือ   
บางทีเกิดแตกาย ไมใชวาจา ไมใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับจิต ไมใชวาจา ๑.   
                    ฉัตตุปาหนวรรคท่ี ๙ จบ   
                   ขุททกสิกขาบท ๙ วรรค จบ   
                ----------------   
                 หัวขอประจําเร่ือง   
        [๖๓๘] กระเทียม ๑  ถอนขนในทีแ่คบ ๑  ใชของลับกระทบกนั ๑  ทอนยางเกล้ียง ๑   
ใชน้ําชําระใหสะอาดลึกเกนิไป ๑  บํารุงภกิษุกําลังฉัน ๑  ขาวเปลือกสด ๑  ท้ิงของเปนเดน ๒   
สิกขาบท ๑  ดฟูอนรํา ๑    
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เวลาคํ่าคืน ๑  โอกาสกําบัง ๑  ท่ีแจง ๑  ถนน ๑  เวลาเชา ๑  เวลาภายหลังภัตร ๑   
เวลาพลบคํ่า ๑  ความถือผิด ๑  แชงดวยนรก ๑  ประหาร ๑   
เปลือยกาย ๑  ผาอาบน้ําฝน ๑  เลาะจวีร ๑  เปล่ียนผาสังฆาฏิมีกําหนด ๕ วัน ๑   
จีวรสับเปล่ียน ๑  หมู ๑  การแจกจีวร ๑  สมณจวีร ๑  จวีรไมแนนอน ๑  การเดาะกฐิน ๑   
เตียงเดยีวกัน ๑  เคร่ืองลาด ๑  แกลง ๑  สหชีวินี ๑  ใหท่ีอาศัย ๑  คลุกคลี ๑   
เท่ียวจาริกภายใน ๑  เท่ียวจาริกภายนอก ๑  เท่ียวจาริกภายในพรรษา ๑  ไมหลีกไป ๑   
โรงละครหลวง ๑  อาสันทิ ๑  กรอดาย ๑  ธุระของคฤหัสถ ๑  ระงับอธิกรณ ๑  ให ๑   
ผาอาศัย ๑  ท่ีอยู ๑  เรียนติรัจฉานวิชา ๑  บอกติรัจฉานวิชา ๑   
อาราม ๑  ดา ๑  แคนเคือง ๑  ฉัน ๑  หวงตระกูล ๑  จําพรรษา ๑  ปวารณา ๑   
ไมรับโอวาท ๑  ไมขอโอวาท ๑  ท่ีแงมขา ๑   
สตรีมีครรภ ๑  สตรีแมลูกออน ๑  ธรรม ๖ ประการ ๑  สงฆยังมิไดสมมติ ๑  มีอายุ   
หยอน ๑๒ ป ๑  เด็กหญิงมีอายุครบบริบูรณแลว ๑  สงฆยังมิไดสมมติ ๑  ยังสหชีวินีใหบวช   
แลวไมอนเุคราะห ๑  ไมติดตามปวัตตินี ๑  ไมพาหลีกไป ๑   
สามเณรีท่ีเปนเด็กหญิง ๒   สิกขาบท ๑  สงฆยังมิไดสมมติ ๑  ภิกษุณมีีพรรษาหยอน   
๑๒ ป ๑  สงฆยังมิไดสมมติ ๑  ยังไมควร ๑  ถาจักให ๑  ตลอด ๒ ป ๑  สิกขมานาผูเกีย่วของ   
กับบุรุษ ๑  สิกขมานาอันสามีไมอนุญาต ๑  ใหฉันทะคางคราว ๑  ทุกกาลฝน ๑  ปละ ๒ รูป ๑   
รม ๑  ยาน ๑  เคร่ืองประดับเอว ๑  เคร่ืองประดับสําหรับสตรี ๑  อาบน้ําปรุงเคร่ือง   
ประเทืองผิว ๑  อาบน้ําปรุงกาํยาน ๑  ภิกษณุี ๑  สิกขมานา ๑  สามเณรี ๑  หญิงคฤหัสถ ๑   
นั่งขางหนาภิกษุ ๑  ไมขอโอกาส ๑  ผารัดถัน ๑.   
                    ----------------   
                    หวัขอบอกวรรคเหลานั้น   
        [๖๓๙] ลสุณวรรค ๑  รัตตันธการวรรค ๑  นหานวรรค ๑  ตุวัฏฏวรรค ๑  จิตตา   
คารวรรค ๑  อารามวรรค ๑  คัพภินวีรรค ๑  กุมารีภูตวรรค ๑  ฉัตตุปาหนวรรค ๑.   
                    ----------------   
                  ปาฏิเทสนียกัณฑ   
                 คําถามและคําตอบในปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท   
        [๖๔๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภกิษณุีผูขอเนยใสมาฉัน ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียขอเนยใสมาฉัน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๔.   
        [๖๔๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภกิษณุีผูขอน้ํามันมาฉัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียขอน้ํามันมาฉัน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๔.   
        [๖๔๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภกิษณุีผูขอน้ําผ้ึงมาฉัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียขอน้ําผ้ึงมาฉัน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๕.   
        [๖๔๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภกิษณุีผูขอน้ําออยมาฉัน ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียขอน้ําออยมาฉัน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๔.   
        [๖๔๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภกิษณุีผูขอปลามาฉัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียขอปลามาฉัน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๔.   
        [๖๔๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภกิษุณีผูขอเนื้อมาฉัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียขอเน้ือมาฉัน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๔.   
        [๖๔๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภกิษณุีผูขอนมสดมาฉัน ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียขอนมสดมาฉัน.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐาน ๔.   
        [๖๔๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค   
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภกิษณุีผูขอนมสมมาฉัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียขอนมสมมาฉัน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน ๔ คือ   
บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกาย   
กับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกดิแตกาย วาจาและจิต ๑.   
                  ปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท จบ   
                ----------------   
                  หัวขอประจํากณัฑ   
        [๖๔๘] พระพุทธเจาทรงแสดงปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบทเอง คือ ภกิษุณีขอเนยใส ๑   
น้ํามัน ๑  น้ําผ้ึง ๑  น้ําออย ๑  ปลา ๑  เนื้อ ๑  นมสด ๑  นมสม ๑   
สิกขาบทเหลาใด ท่ีบรรยายไวโดยพิสดารในภิกขุวิภังค เพราะยอสิกขาบทเหลานั้น   
เปนกัตถปญญัติวารท่ี ๑ ในภกิขุนีวภิังค จบ.   
                ----------------    
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                  กตาปตติวารท่ี ๒   
                   ปาราชิกกัณฑ   
                  คําถามและคําตอบในปาราชิก   
        [๖๔๙] ถามวา ภกิษณุีผูกําหนดั ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด   
ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ภกิษณุผูีกําหนัด ยินดกีารเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด ตอง   
อาบัติ ๓ คือ:   
ยินดกีารจับตองอวัยวะใตรากขวัญลงมา เหนือหวัเขาข้ึนไป ตองอาบัติปาราชิก ๑   
ยินดกีารจับตองอวัยวะเหนือรากขวัญข้ึนไป ใตหวัเขาลงมา ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑   
ยินดกีารจับตองของเน่ืองดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๑   
ภิกษณุีผูกําหนดั ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด ตองอาบัติ ๓   
เหลานี้.   
        [๖๕๐] ถามวา ภกิษณุีผูปกปดโทษ ปกปดโทษไว ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ภกิษณุผูีปกปดโทษ ปกปดโทษไว ตองอาบัติ ๓ คือ รูอยูปกปดธรรมมีโทษ   
ถึงปาราชิก ตองอาบัติปาราชิก ๑ มีความสงสัยปกปด ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ปกปดอาจารวิบัติ   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑   
ภิกษณุีผูปกปดโทษ ปกปดโทษไว ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.   
        [๖๕๑] ถามวา ภกิษณุีผูประพฤติตามพระอริฏฐะผูถูกสงฆผูพรอมเพรียงกนัยกวัตร   
ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ภกิษุผูประพฤติตามพระอริฏฐะผูถูกสงฆผูพรอมเพรียงกนัยกวัตร ไมสละกรรม   
เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง   
เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติปาราชิก ๑   
ภิกษณุีผูประพฤติตามพระอริฏฐะ ผูถูกสงฆพรอมเพรียงกนัยกวัตร ไมสละกรรม   
เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.   
        [๖๕๒] ถามวา ภิกษุณผูียังวัตถุท่ี ๘ ใหบริบูรณ ตองอาบัติเทาไร?    
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ตอบวา ภกิษณุผูียังวัตถุท่ี ๘ ใหบริบูรณ ตองอาบัติ ๓ คือ อันบุรุษกลาววา จงเดิน   
ไปยังหองช่ือนี้ แลวเดินไป ตองอาบัติทุกกฏ ๑ พอลวงเขาหัตถบาสของบุรุษ ตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย ๑ ยังวัตถุท่ี ๘ ใหบริบูรณ ตองอาบัติปาราชิก ๑   
ภิกษณุยีังวัตถุท่ี ๘ ใหบริบูรณ ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.   
                   ปาราชิก จบ   
                ----------------   
                  สังฆาทิเสสกัณฑ   
                 คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสส   
        [๖๕๓] ภกิษุณีผูกลาวใหราย กอคดีข้ึน ตองอาบัติ ๓ คือ บอกแกคนๆ  เดียว   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ บอกแกคนท่ีสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ คดีถึงท่ีสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑   
        [๖๕๔] ภกิษุณีรับหญิงโจรใหบวช ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเปนทุกกฏ ๑ จบกรรม   
วาจาสองคร้ัง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๖๕๕] ภกิษุณไีปสูละแวกบานแตผูเดยีว ตองอาบัติ ๓ คือเดินไป ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๑ เดนิลวงเขตลอมไป ๑ กาว ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เดินลวงเขตลอมไป ๒ กาว ตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๖๕๖] ภกิษุณไีมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ รับภกิษณุีผูซ่ึงสงฆพรอม   
เพรียงกนัยกเสียจากหมูแลว ตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสนใหเขาหมู ตองอาบัต ิ๓ คือ   
จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ๑.   
        [๖๕๗] ภกิษุณีมีความพอใจ รับของเค้ียวก็ตาม ของฉันก็ตาม จากมือของบุรุษ   
บุคคลผูมีความพอใจ ดวยมือของตนแลวฉัน ตองอาบัติ ๓ คือ รับไวดวยต้ังใจจกัเค้ียว จักฉัน   
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ  คํากลืน ๑ รับน้ําและไมชําระฟนตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๑.   
        [๖๕๘] ภกิษุณกีลาววา แมเจา บุรุษบุคคลนั้น มีความพอใจก็ตาม ไมมีความพอใจ   
ก็ตาม จักทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิด เจาขา บุรุษบุคคลนั้น    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 194 
จะถวายส่ิงใด เปนของเค้ียวก็ตาม ของฉันก็ตาม แกแมเจา ขอแมเจาโปรดรับประเคนของส่ิง   
นั้นดวยมือของตน แลวเค้ียวหรือฉันเถิด ดงันี้แลวสงไป ตองอาบัติ ๓ คือ รับประเคนดวย   
ตั้งใจจกัเค้ียว จักฉันตามคําของภิกษณุีนัน้ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัยทุกๆ  คํากลืน   
๑ ฉันเสร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๖๕๙] ภกิษุณีผูโกรธ ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓   
คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาคร้ังสุด   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๖๖๐] ภกิษุณีผูถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเร่ืองหนึ่ง โกรธ ไมสละกรรมเพราะสวด   
สมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง เปน   
ถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๖๖๑] ภกิษุณหีลายรูปผูคลุกคลีกันอยู ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ   
ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจา   
คร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๖๖๒] ภกิษุณีผูส่ังวา แมเจาท้ังหลาย พวกทานจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยาอยูตางหาก   
กันเลย ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปนทุก   
กฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
                  สังฆาทิเสส จบ   
                ----------------   
                นิสัคคิยปาจิตติยกณัฑ   
                    คําถามและคําตอบในนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๖๖๓] ภกิษุณีทําการส่ังสมบาตร ตองอาบัติตัวหน่ึง คือนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
        [๖๖๔] ภกิษุณีอธิษฐานอกาลจีวรวาเปนกาลจีวร แลวใหแจกกัน ตองอาบัติ ๒ คือ   
ใหแจก เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือแจกแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๖๖๕] ภกิษุณแีลกเปล่ียนจวีรกับภิกษุณีแลวชิงเอาไป ตองอาบัติ ๒ คือ ชิงเอาไป   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือชิงเสร็จแลวเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๖๖๖] ภกิษุณีขอส่ิงของอยางอ่ืน แลวขอส่ิงของอยางอ่ืนอีก ตองอาบัติ ๒ คือ   
กําลังขอ เปนทุกกฏในประโยค ๑ ขอเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
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        [๖๖๗] ภกิษุณใีหจายของส่ิงอ่ืนแลวใหจายของส่ิงอ่ืนอีก ตองอาบัติ ๒ คือใหจาย   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหจายแลว เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๖๖๘] ภกิษุณใีหจายของอยางอ่ืน ดวยบริขารของสงฆท่ีเขาถวายไวเพื่อประโยชน   
อยางอ่ืน เจาะจงของอยางอ่ืน ตองอาบัติ ๒ คือใหจาย เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหจายแลว   
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๖๖๙] ภกิษุณใีหจายของอยางอ่ืน ดวยบริขารของสงฆท่ีเขาถวายไวเพื่อประโยชน   
อยางอ่ืน เจาะจงของอยางอ่ืน ท่ีขอมาเอง ตองอาบัติ ๒ คือ ใหจายเปนทุกกฏในประโยค ๑   
ใหจายแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๖๗๐] ภกิษุณใีหจายของอยางอ่ืน ดวยบริขารของคนหมูมากท่ีเขาถวายไวเพื่อประ   
โยชนอยางอ่ืน เจาะจงของอยางอ่ืน ตองอาบัติ ๒ คือ ใหจาย เปนทุกกฏในประโยค ๑ ให   
จายแลว เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๖๗๑] ภกิษุณใีหจายของอยางอ่ืน ดวยบริขารของคนหมูมากท่ีเขาถวายเพ่ือประโยชน   
อยางอ่ืน เจาะจงของอยางอ่ืน ท่ีขอมาเอง ตองอาบัติ ๒ คือ ใหจาย เปนทุกกฏในประโยค ๑   
ใหจายแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๖๗๒] ภิกษณุีใหจายของอยางอ่ืน ดวยบริขารของบุคคลท่ีเขาถวายไว เพื่อประโยชน   
อยางอ่ืน เจาะจงของอยางอ่ืน ท่ีขอมาเอง ตองอาบัติ ๒ คือ ใหจายเปนทุกกฏในประโยค ๑   
ใหจายแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๖๗๓] ภกิษุณใีหจายผาหมหนาราคาเกินกวา ๔ กังสะเปนอยางยิง่ ตองอาบัติ ๒ คือ   
ใหจาย เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือใหจายเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
        [๖๗๔] ภกิษุณใีหจายผาหมบางราคาเกนิกวา ๒ กังสะกึ่งเปนอยางยิง่ ตองอาบัติ ๒   
คือ ใหจาย เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือจายใหเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.   
                นิสสัคคิยปาจิตตีย จบ.   
                ----------------   
                   ปาจิตติยกณัฑ   
                คําถามและคําตอบในลสุณวรรคท่ี ๑   
        [๖๗๕] ภกิษุณีฉันกระเทียม ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยต้ังใจวาจักฉัน ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ  คํากลืน ๑.    
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        [๖๗๖] ภกิษุณใีหถอนขนในท่ีแคบ ตองอาบัติ ๒ คือ ใหถอน เปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ ใหถอนเสร็จแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๖๗๗] ภกิษุณใีชของลับกระทบกนั ตองอาบัติ ๒ คือกําลังทํา เปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ เม่ือทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๖๗๘] ภกิษุณใีชทอนยางเกล้ียง ตองอาบัติ ๒ คือ กาํลังใช เปนทุกกฏในประโยค ๑   
เม่ือใชเสร็จแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๖๗๙] ภกิษุณใีชน้ําชําระใหสะอาดลึกเกิน ๒ ขอองคุลีเปนอยางยิง่ ตองอาบัติ ๒   
คือ กําลังใช เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือใชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๖๘๐] ภกิษุณีบํารุงภิกษุผูกําลังฉัน ดวยน้ําฉัน ดวยการพัด ตองอาบัติ ๒ คือ   
ยืนอยูในหัตถบาส ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ยนืพนหตัถบาส ตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
        [๖๘๑] ภกิษุณีขอขาวเปลือกสดมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือรับประเคนดวยต้ังใจวาจกัฉัน   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกคํากลืน ๑.   
        [๖๘๒] ภกิษุณเีทอุจจาระก็ดี ปสสาวะก็ดี น้ําลายก็ดี หยากเยื่อก็ดี ของเปนเดนก็ดี   
ท่ีภายนอกฝา ตองอาบัติ ๒ คือกําลังเท เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือเทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๖๘๓] ภกิษุณเีทอุจจาระก็ดี ปสสาวะก็ดี น้ําลายก็ดี หยากเยื่อก็ดี ของเปนเดนก็ดี   
บนของเขียวสด ตองอาบัติ ๒ คือกําลังเทเปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือเทแลว ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย ๑.   
        [๖๘๔] ภกิษุณไีปดูฟอนรําก็ดี ขับรองก็ดี ประโคมก็ดี ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังไป   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ยืนอยูในท่ีใดมองเหน็หรือไดยิน ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
                 ลสุณวรรคท่ี ๑ จบ   
                ----------------   
                   คําถามและคําตอบในรัตตันธการวรรคท่ี ๒   
        [๖๘๕] ภกิษุณยีืนรวมกบับุรุษในเวลาคํ่าคืน ไมมีประทีปสองหนึ่งตอหนึ่งตองอาบัติ   
๒ คือ ยืนอยูในหัตถบาส ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ยนืพนหตัถบาสตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
        [๖๘๖] ภกิษุณยีืนรวมกบับุรุษในโอกาสอันกําบังหน่ึงตอหนึ่ง ตองอาบัติ ๒ คือ ยืน   
อยูในหัตถบาส ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ยืนพนหัตถบาส ตองอาบัติทุกกฏ ๑.    
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        [๖๘๗] ภกิษุณยีืนรวมกบับุรุษในท่ีแจง หนึ่งตอหน่ึง ตองอาบัติ ๒ คือ ยืนอยูใน   
หัตถบาส ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ยืนพนหัตถบาส ตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
        [๖๘๘] ภกิษุณยีืนรวมกบับุรุษ ในถนนก็ดี ในตรอกตันก็ดี ในทางสามแพรงก็ดี   
หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติ ๒ คือ ยืนอยูในหตัถบาส ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ยืนพนหัตถบาส   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
        [๖๘๙] ภกิษุณเีขาไปสูสกุลในเวลาเชา นั่งบนอาสนะแลว ไมบอกลาเจาของ กลับไป   
ตองอาบัติ ๒ คือ กาวเทาท่ี ๑ ลวงพนชายคาไป ตองอาบัติทุกกฏ ๑ กาวเทาท่ี ๒ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย ๑.   
        [๖๙๐] ภกิษุณเีขาไปสูสกุลในเวลาหลังภัตตกาล ไมบอกเจาของแลวนั่งบนอาสนะ   
ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังนั่ง เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือนั่งแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๖๙๑] ภกิษุณเีขาไปสูสกุลในเวลาวกิาล ไมบอกเจาของ ลาดเองก็ดี ใหลาดก็ดี   
ซ่ึงท่ีนอน แลวข้ึนนั่ง ตองอาบัติ ๒ คือ ข้ึนนั่ง เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือข้ึนนั่งแลว   
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๖๙๒] ภกิษุณใีหภิกษณุีรูปอ่ืนโพนทะนา ดวยเร่ืองท่ีถือผิด เขาใจผิด ตองอาบัติ ๒   
คือ ใหโพนทะนา เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือใหโพนทะนาแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๖๙๓] ภกิษุณแีชงตนกด็ี ผูอ่ืนก็ดี ดวยนรกกด็ี ดวยพรหมจรรยกด็ี ตองอาบัติ ๒   
คือ กําลังแชง เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือแชงแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๖๙๔] ภกิษุณีประหัตประหารตนแลว รองไห ตองอาบัติ ๒ คือประหัตประหาร   
แลวรองไห ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ประหัตประหาร แตไมรองไหตองอาบัติทุกกฏ ๑.   
                    รัตตันธการวรรคท่ี ๒ จบ   
                ----------------   
                คําถามและคําตอบในนหานวรรคท่ี ๓   
        [๖๙๕] ภกิษุณเีปลือยกายอาบน้ํา ตองอาบัติ ๒ คือ กาํลังอาบ เปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ อาบเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๖๙๖] ภกิษุณใีหทําผาอาบน้ําฝนเกินประมาณ ตองอาบัติ ๒ คือ ใหทําเปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ เม่ือใหทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.    
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        [๖๙๗] ภกิษุณเีลาะเองก็ดี ใหผูอ่ืนเลาะก็ดี ซ่ึงจวีรของภิกษณุี แลวไมเย็บ ไมทํา   
การขวนขวายเพื่อใหเย็บ ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ปาจิตตีย.   
        [๖๙๘] ภกิษุณีผลัดเปล่ียนผาสังฆาฏิ อันมีกําหนด ๕ วัน ใหเกินไปตองอาบัติตัวหนึ่ง   
คือ ปาจิตตีย.   
        [๖๙๙] ภกิษุณใีชจวีรสับเปล่ียน ตองอาบัติ ๒ คือ กาํลังใช เปนทุกกฏในประโยค ๑   
เม่ือใชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๐๐] ภกิษุณีทําลาภคือจีวรของหมูใหเปนอันตราย ตองอาบัติ ๒ คือกําลังทํา เปน   
ทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๐๑] ภกิษุณหีามการแจกจีวร อันเปนไปโดยชอบธรรม ตองอาบัติ ๒ คือ กําลัง   
หาม เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือหามแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๐๒] ภิกษณุีใหสมณจีวรแกชาวบานก็ดี ปริพาชกก็ดี ปริพาชกิาก็ดี ตองอาบัติ ๒   
คือ กําลังให เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือใหแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๐๓] ภกิษุณยีังสมัยจวีรกาลใหลวงไป ดวยหวังจะไดจวีรอันไมแนนอน ตองอาบัติ   
๒ คือ ใหลวงไป เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหลวงไปแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๐๔] ภกิษุณหีามการเดาะกฐิน อันเปนไปโดยชอบธรรม ตองอาบัติ ๒ คือ   
กําลังหาม เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือหามแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
                 นหานวรรคท่ี ๓ จบ   
                  ------------   
                    คําถามและคําตอบในตุวัฏฏวรรคท่ี ๔   
        [๗๐๕] ภกิษุณีสองรูป นอนบนเตยีงเดียวกัน ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังนอน เปน   
ทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือนอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๐๖] ภกิษุณี ๒ รูป มีเคร่ืองลาดและผาหมผืนเดียวกันนอน ตองอาบัติ ๒ คือ   
กําลังนอน เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือนอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๐๗] ภกิษุณแีกลงทําความไมผาสุกแกภกิษณุี ตองอาบัติ ๒ คือกาํลังทํา เปน   
ทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๐๘] ภกิษุณไีมบํารุงสหชีวินีผูไดรับทุกข ท้ังไมทําการขวนขวายเพ่ือใหผูอ่ืนบาํรุง   
ตองอาบัติตัวหน่ึง คือปาจิตตีย.    
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        [๗๐๙] ภกิษุณใีหท่ีอาศัยแกภิกษุณแีลว โกรธ ขัดใจ ฉุดคราออก ตองอาบัติ ๒   
คือ กําลังฉุดครา เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือฉุดคราออกแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๑๐] ภกิษุณีผูคลุกคลีไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๒   
คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๑๑] ภกิษุณไีมมีพวกเกวยีนเปนเพื่อน เท่ียวจาริกภายในแวนแควน ซ่ึงรูกันวา   
เปนท่ีมีรังเกยีจ มีภัยเฉพาะหนา ตองอาบัติ ๒ คือ เดินไป เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือเดิน   
ไปแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๑๒] ภิกษณุีไมมีพวกเกวียนเปนเพือ่น เท่ียวจาริกภายนอกแวนแควน ซ่ึงรูกนัวา   
เปนท่ีมีรังเกยีจ มีภัยเฉพาะหนา ตองอาบัติ ๒ คือ เดินไป เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือเดิน   
ไปแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๑๓] ภกิษุณเีท่ียวจาริกภายในพรรษา ตองอาบัติ ๒ คือ เดินไปเปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ เม่ือเดินไปแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๑๔] ภกิษุณีอยูจําพรรษาแลว ไมหลีกไปสูจาริก ตองอาบัติตัวหน่ึงคือ ปาจิตตีย.   
                 ตุวฏัฏวรรคท่ี ๔ จบ   
                ----------------   
                   คําถามและคําตอบในจิตตาคารวรรคท่ี ๕   
        [๗๑๕] ภกิษุณไีปชมโรงละครหลวงกด็ี โรงประกวดภาพก็ดี สถานท่ีหยอนใจก็ดี   
อุทยานกด็ี สระโบกขรณีกด็ี ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังไป เปนทุกกฏในประโยค ๑ ยนือยูใน   
ท่ีใดมองเหน็ ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๑๖] ภกิษุณใีชสอยอาสันทิก็ดี บัลลังกก็ดี ตองอาบัติ ๒ คือ ใชสอย เปนทุก   
กฏในประโยค ๑ เม่ือใชสอยแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๑๗] ภกิษุณกีรอดาย ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังกรอ เปนทุกกฏในประโยค ๑   
มวนไปๆ  ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๑๘] ภกิษุณีชวยทําธุระของคฤหัสถ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังทําเปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ เม่ือทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๑๙] ภกิษุณีผูอันภิกษุณีกลาววา มาเถิด แมเจา ขอจงชวยระงับอธิกรณนี้ รับคํา   
วา ดีละ แลวไมชวยระงับ ไมทําการขวนขวายเพ่ือใหระงับ ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ปาจติตีย.    
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        [๗๒๐] ภิกษณุีใหของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดี แกชาวบานก็ดี แกปริพาชกก็ดี แก   
ปริพาชิกาก็ดี ดวยมือของตน ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังให เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือให   
แลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๒๑] ภิกษณุีไมสละผาอาศัยแลวใชเสียเอง ตองอาบัติ ๒ คือใชสอย เปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ เม่ือใชสอยแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๒๒] ภิกษณุีไมมอบหมายท่ีอยูแลวหลีกไปสูจาริก ตองอาบัติ ๒ คือเดินลวงท่ี   
ลอมกาวหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เดินลวงท่ีลอมสองกาว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๒๓] ภิกษณุีเรียนติรัจฉานวิชา ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังเรียนเปนทุกกฏในประโยค   
๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ  บท ๑.   
        [๗๒๔] ภิกษณุีบอกติรัจฉานวิชา ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังบอกเปนทุกกฏในประโยค   
๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ  บท ๑.   
                    จิตตาคารวรรคท่ี ๕ จบ   
                    ----------------   
                    คําถามและคําตอบในอารามวรรคท่ี ๖   
        [๗๒๕] ภิกษณุีรูอยู ไมบอกกลาวกอนเขาไปสูอารามท่ีมีภิกษุ ตองอาบัติ ๒ คือ   
เดินลวงท่ีลอมกาวหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เดินลวงท่ีลอมสองกาวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๒๖] ภิกษณุีดาบริภาษภิกษุ ตองอาบัติ ๒ คือ ดา เปนทุกกฏในประโยค ๑   
เม่ือดาแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๒๗] ภิกษณุีแคนเคืองบริภาษคณะ ตองอาบัติ ๒ คือ บริภาษ เปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ เม่ือบริภาษแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๒๘] ภิกษณุีอันทายกนิมนตแลว หรือหามภัตรแลว ฉันของเคี้ยวกด็ี ของฉันก็ดี   
ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยต้ังใจจักเค้ียว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตีย   
ทุกๆ  คํากลืน ๑.   
        [๗๒๙] ภิกษณุีหวงตระกูล ตองอาบัติ ๒ คือ หวง เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือ   
หวงแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๓๐] ภกิษุณจีําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ ตองอาบัติ ๒ คือ จัดแจงเสนาสนะ   
จัดต้ังน้ําฉันน้าํใช กวาดบริเวณดวยต้ังใจจะจําพรรษา ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตีย   
พรอมกับอรุณข้ึน ๑.    
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        [๗๓๑] ภกิษุณจีําพรรษาแลว ไมปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย ดวยสถาน ๓ ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ปาจิตตีย.   
        [๗๓๒] ภิกษณุีไมไปเพื่อรับโอวาท หรือเพ่ือรวมสังฆกรรม ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ   
ปาจิตตีย.   
        [๗๓๓] ภิกษณุีไมถามอุโบสถก็ดี ไมขอโอวาทก็ดี ตองอาบัติตัวหน่ึง คือปาจิตตีย.   
        [๗๓๔] ภิกษณุีไมบอกสงฆหรือคณะ ใหบุรุษผาฝกด็ี บาดแผลก็ดี ซ่ึงเกิดที่แงมขา   
ตัวตอตัวรวมกนั ตองอาบัติ ๒ คือ ใหผา เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือผาแลว ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย ๑.   
                อารามวรรคท่ี ๖ จบ.   
                    ----------------   
                คําถามและคําตอบในคัพภนิีวรรคท่ี ๗   
        [๗๓๕] ภิกษณุยีังสตรีมีครรภใหบวช ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวช เปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ เม่ือใหบวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๓๖] ภกิษุณยีังสตรีแมลูกออนใหบวช ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวชเปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ เม่ือใหบวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๓๗] ภิกษณุยีังสิกขมานาผูมีสิกขายังไมไดศึกษาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป   
ใหบวช ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวช เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหบวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๓๘] ภิกษณุยีังสิกขมานาผูมีสิกขาอันไดศึกษาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป   
แลว แตสงฆยงัไมไดสมมติ ใหบวช ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวชเปนทุกกฏในประโยค ๑ ให   
บวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๓๙] ภกิษุณยีังเด็กหญิงมีอายุหยอน ๑๒ ป ใหบวช ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวช   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือใหบวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๔๐] ภกิษุณยีังเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ปแลว แตมีสิกขายังไมไดศึกษาในธรรม ๖   
ประการตลอด ๒ ป ตองอาบัติ ๒ คือใหบวช เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหบวชแลว ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย ๑.    
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        [๗๔๑] ภกิษุณยีังเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป มีสิกขาอันไดศึกษาในธรรม ๖ ประการ   
ตลอด ๒ ปแลว แตสงฆยังไมสมมติใหบวช ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวช เปนทุกกฏในประโยค   
๑ ใหบวชแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๔๒] ภิกษณุยีังสหชีวินีใหบวชแลว ไมอนุเคราะห ไมใหผูอ่ืนอนุเคราะหตลอด   
๒ ป ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย.   
        [๗๔๓] ภิกษณุีไมตดิตามปวัตตินีผูใหอุปสมบท ตลอด ๒ ป ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ   
ปาจิตตีย.   
        [๗๔๔] ภิกษณุยีังสหชีวินีใหอุปสมบทแลว ไมพาหลีกไปเอง ไมยงัผูอ่ืนใหพาหลีก   
ไป ตองอาบัติตัวหน่ึง คือ ปาจิตตีย.   
                คัพภินวีรรคท่ี ๗ จบ.   
                    ----------------   
                    คําถามและคําตอบในกุมารีภตูวรรคท่ี ๘   
        [๗๔๕] ภิกษณุยีังสามเณรีท่ีเปนเด็กหญิงมีอายุหยอน ๒๐ ป ใหอุปสมบท ตอง   
อาบัติ ๒ คือ ใหอุปสมบท เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือใหอุปสมบทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๔๖] ภกิษุณยีังสามเณรีท่ีเปนเด็กหญิงมีอายุครบ ๒๐ ปแลว แตมีสิกขายังไมได   
ศึกษาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป ใหอุปสมบท ตองอาบัติ ๒ คือ ใหอุปสมบท เปนทุก   
กฏในประโยค ๑ เม่ือใหอุปสมบทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๔๗] ภิกษณุยีังสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป มีสิกขาอันไดศึกษาในธรรม ๖ ประการ   
ตลอด ๒ ปแลว แตสงฆยังไมไดสมมติใหอุปสมบท ตองอาบัติ ๒ คือ ใหอุปสมบท เปน   
ทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือใหอุปสมบทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๔๘] ภิกษณุีมีพรรษาหยอน ๑๒ ใหอุปสมบท ตองอาบัติ ๒ คือ ใหอุปสมบท   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือใหอุปสมบทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๔๙] ภกิษุณีมีพรรษาครบ ๑๒ แลว แตสงฆยังไมไดสมมติ ใหอุปสมบท ตอง   
อาบัติ ๒ คือ ใหอุปสมบท เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือใหอุปสมบทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๕๐] ภกิษุณีผูอันภิกษุณีกลาวอยูวา อยาเพอกอน แมคุณ ทานอยายังสิกขมานา   
ใหอุปสมบท รับคําวา ดีละ แลวถึงธรรมคือความบนวาในภายหลังตองอาบัติ ๒ คือ กาํลังบน   
วา เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือบนวาแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.    
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        [๗๕๑] ภกิษุณกีลาวกะสิกขมานาวา แมเจา ถาทานจักใหจวีรแกเราๆ  จะใหทาน   
อุปสมบทตามปรารถนา แลวไมใหอุปสมบท ไมทําการขวนขวายเพ่ือใหอุปสมบท ตองอาบัติ   
ตัวหนึง่ คือ ปาจิตตีย.   
        [๗๕๒] ภิกษณุีกลาวกะสิกขมานาวา แมเจา ถาทานจักติดตามเราตลอด ๒ ป เรา   
จักใหทานอุปสมบทตามปรารถนา แลวไมใหอุปสมบท ไมทําการขวนขวายเพ่ือใหอุปสมบท ตอง   
อาบัติตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย.   
        [๗๕๓] ภิกษณุยีังสิกขมานาผูเกี่ยวของดวยบุรุษ ผูคลุกคลีกับเด็กหนุม ผูดุราย ยงั   
ชายใหระทมโศก ใหอุปสมบท ตองอาบัติ ๒ คือ ใหอุปสมบท เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือ   
ใหอุปสมบทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๕๔] ภิกษณุยีังสิกขมานาผูอันมารดาบิดา หรือสามียังไมอนุญาต ใหอุปสมบท   
ตองอาบัติ ๒ คือ ใหอุปสมบท เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือใหอุปสมบทแลว ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย ๑.   
        [๗๕๕] ภิกษณุยีังสิกขมานาใหบวช ดวยการใหฉันทะคางคราว ตองอาบัติ ๒ คือ   
ใหบวช เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือใหบวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๕๖] ภกิษุณยีังสิกขมานาใหบวชทุกป ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวชเปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ เม่ือใหบวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๕๗] ภิกษณุยีังสิกขมานาใหบวชปละ ๒ รูป ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวช เปน   
ทุกกฏในประโยค ๑ ใหบวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
                    กุมารีภูตวรรคท่ี ๘ จบ.   
                    ----------------   
                   คําถามและคําตอบในฉัตตุปาหนวรรคท่ี ๙   
        [๗๕๘] ภิกษณุีใชรมและรองเทา ตองอาบัติ ๒ คือ ใช เปนทุกกฏในประโยค ๑   
เม่ือใชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๕๙] ภกิษุณไีปดวยยาน ตองอาบัติ ๒ คือ ไป เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือ   
ไปแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.    
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        [๗๖๐] ภกิษุณใีชเคร่ืองประดับเอว ตองอาบัติ ๒ คือ ใช เปนทุกกฏในประโยค ๑   
เม่ือใชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๖๑] ภกิษุณใีชเคร่ืองประดับสําหรับสตรี ตองอาบัติ ๒ คือ ใช เปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ เม่ือใชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๖๒] ภิกษณุีอาบน้ําปรุงเคร่ืองประเทืองผิว ตองอาบัติ ๒ คือ อาบ เปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ อาบเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๖๓] ภกิษุณีอาบน้ําปรุงกํายานเปนเคร่ืองอบ ตองอาบัติ ๒ คือ อาบเปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ อาบเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๖๔] ภกิษุณยีังภิกษณุใีหนวด ใหขยาํ ตองอาบัติ ๒ คือ ใหนวด เปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ เม่ือนวดแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๖๕] ภกิษุณยีังสิกขมานาใหนวด ใหขยํา ตองอาบัติ ๒ คือ ใหนวด เปน   
ทุกกฏ ในประโยค ๑ เม่ือนวดแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๖๖] ภกิษุณยีังสามเณรีใหนวด ใหขยํา ตองอาบัติ ๒ คือ ใหนวดเปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ เม่ือนวดแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
ภิกษณุยีังหญิงคฤหัสถใหนวด ใหขยํา ตองอาบัติ ๒ คือ ใหนวดเปนทุกกฏใน   
ประโยค ๑ เม่ือนวดแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
ภิกษณุีไมขอโอกาส นั่งบนอาสนะขางหนาภิกษุ ตองอาบัติ ๒ คือ นั่งเปนทุกกฏ   
ในประโยค ๑ เม่ือนั่งแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๖๗] ภกิษุณีถามปญหากะภิกษุผูท่ีตนยังมิไดขอโอกาส ตองอาบัติ ๒ คือ ถาม   
เปนทุกกฏในประโยค ๑ เม่ือถามแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
        [๗๖๘] ภกิษุณไีมมีผารัดถันเขาไปสูบาน ตองอาบัติ ๒ คือ เดินลวงท่ีลอมกาวท่ีหนึ่ง   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เดินลวงท่ีลอมกาวท่ีสอง ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.   
                    ฉัตตุปาหนวรรคท่ี ๙ จบ.   
                   ขุททกสิกขาบท ๙ วรรค จบ   
                        ----------------    
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                  ปาฏิเทสนียกัณฑ   
                คําถามและคําตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ   
        [๗๖๙] ภกิษุณีขอเนยใสมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ  คํากลืน ๑.   
        [๗๗๐] ภกิษุณีขอน้ํามันมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ  คํากลืน ๑.   
        [๗๗๑] ภกิษุณีขอน้ําผ้ึงมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ  คํากลืน ๑.   
        [๗๗๒] ภิกษณุีขอน้ําออยมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ  คํากลืน ๑.   
        [๗๗๓] ภิกษณุีขอปลามาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ  คํากลืน ๑.   
        [๗๗๔] ภิกษณุีขอเน้ือมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ  คํากลืน ๑.   
        [๗๗๕] ภิกษณุีขอนมสดมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ  คํากลืน ๑.   
        [๗๗๖] ภกิษุณีขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ  คํากลืน ๑.   
                  ปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท จบ   
                กตาปตติวารท่ี ๒ จบ   
                    ----------------   
                   วปิตติวารท่ี ๓   
        [๗๗๗] ถามวา อาบัติของภิกษณุีผูกําหนัด ยินดกีารเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคล   
ผูกําหนัด จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษณุีผูกาํหนัด ยินดกีารเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด   
จัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปนอาจารวบัิติ ...    
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        [๗๗๘] ถามวา อาบัติของภิกษณุีผูขอนมสมมาฉัน จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษณุีผูขอนมสมมาฉัน จัดเปนวิบัติอยางหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คือ   
อาจารวิบัติ.   
                 วิปตติวารท่ี ๓ จบ   
                ----------------   
                   สังคหวารท่ี ๔   
        [๗๗๙] ถามวา อาบัติของภิกษณุีผูกําหนัด ยนิดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคล   
ผูกําหนัด สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษณุีผูกาํหนัด ยินดกีารเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด   
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๓ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก บางทีดวย   
กองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ   
        [๗๘๐] ถามวา อาบัติของภิกษณุีผูขอนมสมมาฉัน สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร   
บรรดากองอาบัติ ๗?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษณุีผูขอนมสมมาฉัน สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๒ บรรดากอง   
อาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
                 สังคหวารท่ี ๔ จบ   
                ----------------   
                  สมุฏฐานวารที่ ๕   
        [๗๘๑] ถามวา อาบัติของภิกษณุีผูกําหนัด ยนิดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคล   
ผูกําหนัด เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษณุีผูกาํหนัด ยินดกีารเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา   
        [๗๘๒] ถามวา อาบัติของภิกษณุีผูขอนมสมมาฉัน เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดา   
สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?    
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ตอบวา อาบัตขิองภิกษณุีผูขอนมสมมาฉัน เกิดดวยสมุฏฐาน ๔ บรรดาสมุฏฐานแหง   
อาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางที   
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตกาย วาจาและจติ.   
                  สมุฏฐานวารที่ ๕ จบ   
                 ----------------   
                  อธิกรณวารท่ี ๖   
        [๗๘๓] ถามวา อาบัติของภิกษณุีผูกําหนัด ยินดกีารเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคล   
ผูกําหนัด จัดเปนอธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษณุีผูกาํหนัด ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย ของบุรุษบุคคลผูกําหนัด   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔   
        [๗๘๔] ถามวา อาบัติของภิกษณุีผูขอนมสมมาฉัน จัดเปนอธิกรณอะไร บรรดา   
อธิกรณ ๔?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษณุีผูขอนมสมมาฉัน จัดเปนอาปตตาธิกรณบรรดาอธิกรณ ๔.   
                 อธิกรณวารท่ี ๖ จบ   
                ----------------   
                   สมถวารท่ี ๗   
        [๗๘๕] ถามวา อาบัติของภิกษณุีผูกําหนัด ยินดกีารเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคล   
ผูกําหนัด ยอมระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษณุีผูกาํหนัด ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย ของบุรุษบุคคลผูกําหนัด   
ยอมระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗  คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑   
บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑   
        [๗๘๖] ถามวา อาบัติของภิกษณุีผูขอนมสมมาฉัน ยอมระงับดวยสมถะเทาไร บรรดา   
สมถะ ๗?   
ตอบวา อาบัตขิองภิกษณุีผูขอนมสมมาฉันยอมระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ   
บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวนิัยกับติณวัตถารกะ ๑   
                  สมถารท่ี ๗ จบ   
                ----------------    
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                  สมุจจยวารท่ี ๘   
        [๗๘๗] ภิกษณุีผูกําหนดั ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย ของบุรุษบุคคลผูกําหนัด ตอง   
อาบัติเทาไร?   
ตอบวา ภกิษณุผูีกําหนัด ยินดกีารเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด ตอง   
อาบัติ ๓ คือ ยินดีการจับตองอวัยวะใตรากขวัญลงมา เหนือหัวเขาข้ึนไป ตองอาบัติปาราชิก ๑   
ยินดกีารจับตองอวัยวะเหนือรากขวัญข้ึนไป ใตหวัเขาลงมา ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ยินดีการจับตอง   
ของเนื่องดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ ๑.   
ภิกษณุีผูกําหนดั ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย ของบุรุษบุคคลผูกําหนัดตองอาบัติ ๓   
เหลานี?้   
ถ. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔?  สงเคราะหดวยกองอาบัติ   
เทาไร บรรดากองอาบัติ ๗?  เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖? จัดเปน   
อธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔?  ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?   
ต. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวบัิติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปน   
อาจารวิบัติ สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๓ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัตปิาราชิก   
บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ เกดิแตกายกับจิต มิใชวาจา   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวย   
สัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑   
        [๗๘๘] ถามวา ภิกษุณขีอนมสมมาฉัน ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ภกิษณุขีอนมสมมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ  คํากลืน ๑ ภกิษุณีขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติ ๒   
เหลานี้.   
ถ. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔?  สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร   
บรรดากองอาบัติ ๗?  เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?  จัดเปนอธิกรณ   
อะไร บรรดาอธิกรณ ๔?  ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?    
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ต. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติอยางหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คืออาจารวิบัติ สงเคราะหดวย   
กองอาบัติ ๒ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางทีดวยกองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐาน ๔ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา   
มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับวาจามิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตกาย   
วาจาและจิต จดัเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ   
บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวนิัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
                 สมุจจยวารท่ี ๘ จบ   
                ----------------   
                 กัตถปญญัติวารท่ี ๑   
                ปาราชิก   
        [๗๘๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัย คือ ยนิดีการเคลาคลึงดวยกาย ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีสุนทรีนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีสุนทรีนันทามีความกําหนดั ยินดกีารเคลาคลึงดวยกายของ   
บุรุษบุคคลผูกําหนัด.   
ถ. ในปาราชิกนั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติไมมี ในปาราชิกนั้น.   
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.   
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.    
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ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.   
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๔ ปาราชิกนั้นจดัเขาในอุทเทศไหน?   
นับเนื่องในอุทเทศไหน?   
ต. จัดเขาในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.   
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร?   
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี ๒.   
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?   
ต. เปนศีลวิบัต.ิ   
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?   
ต. เปนกองอาบัติปาราชิก.   
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัต ิ๖ ปาราชิกนัน้เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ต. เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.   
ถ. ใครนํามา?   
ต. พระเถระท้ังหลายนําสืบๆ  กันมา.   
        [๗๙๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัย คือ ปกปดโทษ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทารูวา ภิกษุณีตองธรรมมีโทษถึงปาราชิกแลว ไมโจท   
ดวยตนเอง ไมบอกแกคณะ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).    
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        [๗๙๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัย คือ ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓   
จบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาประพฤติตามพระอริฏฐะผูเคยเปนคนฆาแรง ผูถูก   
สงฆผูพรอมเพรียงกันยกวัตร.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
        [๗๙๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัย คือ ยังวัตถุท่ี ๘ ใหเต็ม ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียยังวตัถุท่ี ๘ ใหเต็ม.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
                   ปาราชิก  จบ   
                ----------------   
                    สังฆาทิเสส   
        [๗๙๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส เพราะปจจัย คือ ภิกษุณีผูกลาวใหราย กอคดี ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา  ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?    
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ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทากลาวใหรายอยู.   
ถ. ในสังฆาทิเสสนั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?   
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ ไมมีในสังฆาทิเสสนั้น.   
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.   
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.   
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?   
ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.   
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๔ สังฆาทิเสสจัดเขาในอุทเทศไหน?   
นับเนื่องในอุทเทศไหน?   
ต. จัดเขาในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.   
ถ. สังฆาทิเสสน้ันมาสูอุเทศโดยอุเทศท่ีเทาไร?   
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศท่ี ๓.   
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?   
ต. เปนศีลวิบัต.ิ   
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?   
ต. เปนกองอาบัติสังฆาทิเสส.   
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัต ิ๖ สังฆาทิเสสเกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ต. เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกาย   
วาจา และจิต   
ถ. ใครนํามา?   
ต. พระเถระท้ังหลายนําสืบๆ  กันมา.   
        [๗๙๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ รับหญิงโจรใหบวช ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทารับหญิงโจรใหบวช.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๒ คือ   
บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกดิแตกาย วาจา และจิต ๑.   
        [๗๙๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุณีรูปเดยีวไปสูละแวกบาน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่ง เขาไปสูละแวกบานผูเดยีว.   
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๓. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).   
        [๗๙๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ   
รับภิกษณุีผูซ่ึงสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมูแลว ตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน ให   
เขาหมู ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ รับ   
ภิกษณุีผูซ่ึงสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมูแลว ตามธรรม ตามวินัยตามสัตถุศาสน ใหเขาหมู.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
        [๗๙๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุณีมีความพอใจรับของเค้ียวก็ดี ของ   
ฉันก็ดี จากมือของบุรุษบุคคลผูพอใจ ดวยมือของตนแลวฉัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีสุนทรีนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีสุนทรีนันทามีความพอใจ รับอามิสจากมือของบุรุษบุคคล   
ผูพอใจ.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).   
        [๗๙๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุณีกลาววาแมเจา บุรุษบุคคลผูนั้นมี   
ความพอใจก็ด ีไมมีความพอใจก็ดี จักทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นิมนต   
เถิด เจาขา บุรุษบุคคลนั้นจักถวายส่ิงใด เปนของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี แกแมเจา ขอแมเจา   
จงรับประเคนของส่ิงนั้นดวยมือของตน แลวเค้ียว หรือฉันเถิด ดังนี้ แลวสงไป ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีรูปหนึ่ง.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีรูปหนึ่งกลาววา แมเจา บุรุษบุคคลผูนั้นมีความพอใจกด็ี   
ไมมีความพอใจก็ดี จกัทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิด เจาขา   
บุรุษบุคคลนั้นจะถวายส่ิงใด เปนของเค้ียวก็ดี ของฉันกด็ ีแกแมเจา ขอแมเจา จงรับประเคน   
ของส่ิงนั้นดวยมือของตน แลวเค้ียว หรือฉันเถิด ดังนี้ แลวสงไป.    
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มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓.   
        [๗๙๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุณีโกรธไมสละกรรมเพราะถูกสวด   
สมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีจณัฑกาลี.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีจณัฑกาลี โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอบอกคืน   
พระพุทธเจา ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ ขอบอกคืนสิกขา.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
        [๘๐๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุณีถูกตัดสินใหแพอธิกรณเร่ืองหนึ่ง   
โกรธ ไมสละกรรมเพราะถูกสวดสมนภุาสนครบ ๓ จบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุจีณัฑกาลี.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีจณัฑกาลีถูกตัดสินใหแพอธิกรณเร่ืองหนึ่ง โกรธ ขัดใจ กลาว   
อยางนี้วา พวกภิกษณุีถึงความพอใจดวย ถึงความขัดเคืองดวย ถึงความหลงดวย ถึงความกลัว   
ดวย.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท).   
        [๘๐๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส เพราะปจจัย คือ ภิกษุณีท้ังหลายคลุกคลีกัน ไมสละกรรม   
เพราะถูกสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ท่ีไหน?    
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ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีหลายรูป.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุหีลายรูปอยูคลุกคลีกัน.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท)   
        [๘๐๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส เพราะปจจัย คือ ภิกษุณีสงไปดวยส่ังวา แมเจาท้ังหลาย   
ขอทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยาอยูตางหากกันเลย ไมสละกรรมเพราะถูกสวดสมนภุาสน   
ครบ ๓ จบ ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีถุลลนันทา.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีถุลลนันทาสงภิกษณุีไป ดวยส่ังวา แมเจาท้ังหลาย ขอทาน   
ท้ังหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยาอยูตางหากกันเลย.   
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
(เหมือนธุรนกิเขปสิกขาบท)   
        [๘๐๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ เพราะปจจยั คือ ขอนมสมมาฉัน ณ ท่ีไหน?   
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.   
ถ. ทรงปรารภใคร?   
ต. ทรงปรารภภิกษณุีฉัพพัคคีย.   
ถ. เพราะเร่ืองอะไร?   
ต. เพราะเร่ืองท่ีภิกษณุีฉัพพคัคียขอนมสมมาฉัน.    
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มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกดิดวยสมุฏฐาน   
๔ คือ บางทีเกดิแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิด   
แตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ๑.   
                กัตถปญญัติวารท่ี ๑ จบ   
                ----------------   
                 กติอาปตติวารท่ี ๒   
                ปาราชิก   
        [๘๐๔] ถามวา เพราะปจจัย คือ ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย ภกิษุ ภิกษุณี   
ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย ภิกษุ ภกิษุณีตองอาบัติ ๕ ตัว   
คือภิกษณุีกําหนัดยนิดีการจบัตองอวัยวะใตรากขวัญลงมา เหนือหวัเขาข้ึนไป ของบุรุษบุคคลผู   
กําหนดั ตองอาบัติปาราชิก ๑ ภิกษุถูกตองกายดวยกาย ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ เอากายถูกตอง   
ของเนื่องดวยกาย ตองอาบัตถุิลลัจจัย ๑ เอาของเน่ืองดวยกาย ถูกตองของเนื่องดวยกาย ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๑ เปนปาจิตตียในเพราะจี้ดวยนิ้วมือ ๑   
เพราะปจจัย คือ ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย ภิกษุ ภิกษุณตีองอาบัติ ๕ เหลานี้.   
        [๘๐๕] ถามวา เพราะปจจัย คือ ปกปดโทษ ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ปกปดโทษ ตองอาบัติ ๔ คือ ภกิษุณีผูรูอยูวา ภกิษุณี   
ตองธรรมมีโทษถึงปาราชิก ปกปดไว ตองอาบัติปาราชิก ๑ สงสัยปกปดตองอาบัติถุลลัจจัย ๑   
ภิกษุปกปดอาบัติสังฆาทิเสส ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ปกปด อาจารวิบัติตองอาบัติทุกกฏ ๑   
เพราะปจจัย คือ ปกปดโทษ ตองอาบัติ ๔ เหลานี้.   
        [๘๐๖] ถามวา เพราะปจจัย คือ ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ   
ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ไมสละกรรม เพราะสวดสมนภุาสนครบ ๓ จบ ตอง   
อาบัติ ๕ คือ ภกิษุณีประพฤติตามภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน    
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ครบ ๓ จบ จบญัตติเปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาคร้ังสุด   
ตองอาบัติปาราชิก ๑ ภกิษณุปีระพฤติตามภิกษุผูทําลาย ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓   
จบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ไมสละทิฏฐิลามก เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย ๑   
เพราะปจจัย คือ ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๕ เหลานี้.   
        [๘๐๗] ถามวา เพราะปจจัย คือ ยังวัตถุท่ี ๘ ใหเต็มตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยังวตัถุท่ี ๘ ใหเตม็ ตองอาบัติ ๓ คือ ภิกษณุีอันบุรุษ   
ส่ังวา จงมาสูท่ีช่ือนี้ แลวเดินไป ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เม่ือกาวเขาสูหัตถบาสของบุรุษ ตอง   
อาบัติถุลลัจจัย ๑ ยังวตัถุท่ี ๘ ใหเต็ม ตองอาบัติปาราชิก ๑   
เพราะปจจัย คือ ยังวัตถุท่ี ๘ ใหเต็ม ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.   
                   ปาราชิก จบ   
                ----------------   
                    สังฆาทิเสส   
        [๘๐๘] เพราะปจจยั คือภิกษณุีกลาวใหราย กอคดี ตองอาบัติ ๓ คือ บอกแกคน   
เดียว ตองอาบัติทุกกฏ ๑ บอกแกคนท่ีสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ คดีถึงท่ีสุด ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ๑.   
        [๘๐๙] เพราะปจจยั คือ รับหญิงโจรใหบวช ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปน   
ทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๘๑๐] เพราะปจจยั คือ ภิกษณุีผูเดยีว ไปสูละแวกบาน ตองอาบัติ ๓ คือ เดินไป   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เดินลวงท่ีลอมไปกาวหน่ึง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เดินลวงท่ีลอมไป ๒ กาว   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๘๑๑] เพราะปจจยั คือ ไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ รับภกิษณุี   
ซ่ึงสงฆพรอมเพรียงกันยกจากหมูแลวตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสนใหเขาหมู ตองอาบัติ   
๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาคร้ังสุด   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.    
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        [๘๑๒] เพราะปจจยั คือ ภิกษณุีพอใจรับของเค้ียวก็ดี ของฉันกด็ ีจากมือของ   
บุรุษบุคคลผูพอใจดวยมือของตนแลวฉัน ตองอาบัติ ๓ คือ รับประเคนดวยมุงจักเค้ียวจักฉัน   
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คํากลืน ๑ รับประเคนน้ําและไมชําระฟน ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๑.   
        [๘๑๓] เพราะปจจยั คือ ภิกษณุีกลาววา แมเจา บุรุษบุคคลนั้น มีความพอใจก็ดี   
ไมมีความพอใจก็ดี จกัทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ เชิญเถิดเจาขา บุรุษ   
บุคคลนั้น จะถวายส่ิงใด เปนของเค้ียวหรือของฉันก็ดี แกแมเจา ขอแมเจาจงรับประเคนของ   
ส่ิงนั้นดวยของตน แลวเค้ียว หรือฉันเถิด ดงันี้ แลวสงไป ตองอาบัติ ๓ คือ รับประเคนดวย   
มุงจักเค้ียว จกัฉัน ตามคําของภิกษณุีนัน้ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัยทุกๆ คํากลืน ๑   
ฉันเสร็จตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๘๑๔] เพราะปจจยั คือ ภิกษณุีโกรธ ไมสละกรรม เพราะถูกสวดสมนุภาสน   
ครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง เปนถุลลัจจัย ๑   
จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๘๑๕] เพราะปจจยั คือ ภิกษณุีถูกตดัสินใหแพอธิกรณเร่ืองหนึ่ง โกรธไมสละกรรม   
เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง   
เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๘๑๖] เพราะปจจยั คือ ภิกษณุีท้ังหลายคลุกคลีกัน ไมสละกรรมเพราะสวด   
สมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง เปน   
ถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
        [๘๑๗] เพราะปจจยั คือ ภิกษณุีสงภกิษุณไีปดวยส่ังวา แมเจาท้ังหลาย ขอทาน   
ท้ังหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยาอยูตางหากกันเลย ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ   
๓ จบ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองคร้ัง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรม   
วาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.   
                  สังฆาทิเสส จบ   
                ----------------    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 220 
        [๘๑๘] ถามวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุง   
จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน ๑   
เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติ ๒ เหลานี้.   
                กติอาปตติวารท่ี ๒ จบ   
                ----------------   
                   วปิตติวารท่ี ๓   
        [๘๑๙] ถามวา เพราะปจจัย คือ การยนิดีการเคลาคลึงดวยกาย อาบัติท้ังหลายจัด   
เปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย อาบัตท้ัิงหลายจัดเปนวิบัติ ๒   
บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปนอาจารวิบัต ิ...   
ถามวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติท้ังหลาย จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดา   
วิบัติ ๔?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติท้ังหลาย จัดเปนวิบัติอยางหนึ่ง   
คือ อาจารวิบัต ิบรรดาวิบัติ ๔.   
                 วิปตติวารท่ี ๓ จบ   
                ----------------   
                   สังคหวารท่ี ๔   
        [๘๒๐] ถามวา เพราะปจจัย คือ ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย อาบัติสงเคราะหดวย   
กองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย อาบัตสิงเคราะหดวยกองอาบัติ   
๕ บรรดาอาบัติ ๗ กอง คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางที   
ดวยกองอาบัตถุิลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ   
ถามวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติสงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร   
บรรดากองอาบัติ ๗?   



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 221 
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติสงเคราะหดวยกองอาบัติ ๒ บรรดา   
กองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
                 สังคหวารท่ี ๔ จบ   
                ----------------   
                  สมุฏฐานวารที่ ๕   
        [๘๒๑] ถามวา เพราะปจจัย คือ ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย อาบัติเกดิดวยสมุฏฐาน   
เทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย อาบัติเกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง   
บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา   
ถามวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติเกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดา   
สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติเกิดดวยสมุฏฐาน ๔ บรรดา   
สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใช   
จิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตกายวาจา และจิต.   
                สมุฏฐานวารที่ ๕ จบ   
                    ----------------   
                  อธิกรณวารท่ี ๖   
        [๘๒๒] ถามวา เพราะปจจัย คือ ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย อาบัติจดัเปนอธิกรณ   
ไหน บรรดาอธิกรณ ๔?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย อาบัติจดัเปนอาปตตาธิกรณ   
บรรดาอธิกรณ ๔   
ถามวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติจัดเปนอธิกรณไหน บรรดาอธิกรณ ๔?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติจัดเปนอาปตตาอธิกรณบรรดา   
อธิกรณ ๔.   
                 อธิกรณวารท่ี ๖ จบ   
                ----------------    
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                   สมถวารท่ี ๗   
        [๘๒๓] ถามวา เพราะปจจัย คือ ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย อาบัตยิอมระงับดวย   
สมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย อาบัตยิอมระงับดวยสมถะ ๓   
บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวนิัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับ   
ติณวัตถารกะ ๑   
ถามวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติยอมระงับดวยสมถะเทาไร บรรดา   
สมถะ ๗?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติยอมระงับดวยสมถะ ๓ บรรดา   
สมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวนิัยกับ   
ติณวัตถารกะ ๑.   
                  สมถวารท่ี ๗ จบ   
                ----------------   
                  สมุจจยวารท่ี ๘   
        [๘๒๔] ถามวา เพราะปจจัย คือ ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย ภิกษุ ภกิษุณีตองอาบัติ   
เทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย ภิกษุ ภกิษุณีตองอาบัติ ๕ คือ   
ภิกษณุีผูกําหนดัยินดีการจับตองอวัยวะใตรากขวัญลงมา เหนือหวัเขาข้ึนไป ของบุรุษบุคคล   
ผูกําหนัด ตองอาบัติปาราชิก ๑ ภิกษุถูกตองกายดวยกาย ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ เอากาย   
ถูกตองของเนื่องกายดวย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เอาของเน่ืองดวยกายถูกตองของเนื่องดวยกาย   
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เปนปาจติตีย ในเพราะจี้ดวยนิว้มือ ๑   
เพราะปจจัย คือ ยินดกีารเคลาคลึงดวยกาย ภิกษุ ภิกษุณี ตองอาบัติ ๕ เหลานี้.   
ถ. อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔?   
สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗?   
เกิดข้ึนดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?   
เปนอธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔?   
ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?    
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ต. อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวบัิติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปน   
อาจารวิบัติ สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๕ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัตปิาราชิก   
บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจติตีย   
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกบัจิต มิใช   
วาจา เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวย   
สัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
        [๘๒๕] ถามวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุง   
จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน ๑   
เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติ ๒ เหลานี้.   
ถ. อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติ   
เทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖? เปน   
อธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?   
ต. อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติอยางหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คอื อาจารวิบัติ สงเคราะห   
ดวยกองอาบัต ิ๒ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางทีดวยกองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐาน ๔ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา   
มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตกาย   
วาจาและจิต เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ   
บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวนิัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
                 สมุจจยวารท่ี ๘ จบ   
                 ปจจัยวาร ๘ จบ   
                  ภิกขุนีวิภังค ๑๖ มหาวาร จบ   
                        ----------------    
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                  ยอหัวขอสมุฏฐาน   
        [๘๒๖] สังขารท้ังปวงท่ีปจจัยปรุงแตง ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา   
พระนิพพานและบัญญัติ ทานวินจิฉัยวา เปนอนัตตา. เม่ือดวงจนัทร คือ   
พระพุทธเจายงัไมเกิดข้ึน เม่ือดวงอาทิตย คือ พระพุทธเจา ยังไมอุทัย   
ข้ึนมา เพียงแตช่ือของสภาคธรรมเหลานั้น ก็ยังไมมีใครรูจัก. พระมหา   
วีรเจาท้ังหลาย เปนผูมีพระจกัษุ ทรงทําทุกกรกิริยามีอยางตางๆ ทรง   
บําเพ็ญบารมีแลวเสด็จอุบัติในโลกเปนไปกับพรหมโลก พระองคทรง   
แสดงพระสัทธรรม อันดับเสียซ่ึงทุกข นํามาซ่ึงความสุข. พระอังคีรส   
ศากยมุนี ผูอนเุคราะหแกประชาทุกถวนหนา อุดมกวาสรรพสัตว   
ดุจราชสีห ทรงแสดงพระไตรปฎก คือ พระวินยั ๑ พระสุตตันตะ ๑   
พระอภิธรรม ๑ ซ่ึงมีคุณมาก อยางนี้ พระสัทธรรมจะเปนไปได ผิวา   
พระวนิัย คือ อุภโตวภิังค ขันธกะและมาติกา ท่ีรอยกรองดวยคัมภีร   
บริวาร เหมือนดอกไมรอยดวยเสนดาย ยงัดํารงอยู. ในคัมภีรบริวารนัน้แล   
สมุฏฐานทานจัดไวแนนอน ความเจือปนกนั และนิทานอ่ืนยอมเหน็ได   
ในพระสูตรขางหนา เพราะฉะนั้น ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักดวยดี ใครตอ   
ธรรม พึงศึกษาคัมภีรบริวารเถิด. ในวนัอุโบสถ ภิกษุและภิกษณุยีอม   
สวดสิกขาบท อันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวในวภิังคท้ัง ๒ ขาพเจาจัก   
กลาวสมุฏฐานตามท่ีรู ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจา. ปฐมปราชิกสิกขาบท   
๑ ทุติยปาราชิกสิกขาบท ๑ ตอแตนั้น สัญจริตสิกขาบท ๑ สมนุภาสน   
สิกขาบท ๑ อติเรกจีวรสิกขาบท ๑ เอฬกโลมสิกขาบทท้ังหลาย ๑   
ปทโสธัมมสิกขาบท ๑ ภูตาโรจนสิกขาบท ๑ สังวิธานสิกขาบท ๑   
เถยยสัตถสิกขาบท ๑ เทสนาสิกขาบท ๑ โจรีวุฏฐาปนสิกขาบท ๑ รวม   
กับการบวชสตรีท่ีมารดาบิดา หรือสามีไมอนุญาต จึงเปนสมุฏฐาน ๑๓.   
ในอุภโตวิภังคนี้ นัยแหงสมุฏฐาน ๑๓ นี้ วญิูชนท้ังหลาย คิดกนัแลว   
ท่ีคลายคลึงกัน ยอมปรากฏในสมุฏฐานอันหนึ่งๆ.    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 225 
                ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน   
        [๘๒๗] สิกขาบทวาดวยเสพเมถุน ๑ สิกขาบทวาดวยปลอยน้ําสุกกะ ๑ สิกขาบทวา   
ดวยเคลาคลึงกาย ๑ อนิยตสิกขาบทท่ีหนึ่ง ๑ สิกขาบทวาดวยนอนแซกภิกษุผูเขาไปอยูกอน ๑   
สิกขาบทวาดวยฉันบิณฑบาตท่ีภิกษณุแีนะใหเขาถวาย ๑ สิกขาบทวาดวยนั่งในท่ีลับกบัภิกษณุี ๑   
สิกขาบทวาดวยแทรกแซงในสโภชนสกุล ๑ สิกขาบทวาดวยนั่งในท่ีลับ ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบท   
วาดวยจีด้วยนิว้มือ ๑ สิกขาบทวาดวยหัวเราะในนํ้า ๑ สิกขาบทวาดวยใหประหาร ๑ สิกขาบท   
วาดวยเงือดเง้ือหอกคือฝามือ ๑ เสขิยวัตร ๕๓ สิกขาบท ๑ อธักขกสิกขาบทของภกิษณุี ๑   
คามันตรคมนสิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีพอใจรับของฉันจากมือบุรุษ ๑ สิกขาบทวาดวย   
ใชของลับกระทบกัน ๑ สิกขาบทวาดวยยินดีทอนยางกลม ๑ สิกขาบทวาดวยยินดีชําระดวยน้ํา ๑   
สิกขาบทวาดวยภกิษณุีอยูจําพรรษาแลวไมหลีกไปสูจาริก ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณไีมไปรับโอวาท   
๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีไมติดตามปวัตตินี ๑ สิกขาบทเหลานี้ รวม ๗๖ สิกขาบท ทานจัดไว   
เปนสิกขาบทมีกายกับจิตเปนสมุฏฐาน ทุกๆ สิกขาบทมีสมุฏฐานอันหนึ่งเหมือนปฐมปาราชิก   
สิกขาบท ฉะนัน้.   
                    ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน จบ   
                    ----------------   
                ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน   
        [๘๒๘] สิกขาบทวาดวยถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให ๑ สิกขาบทวาดวยพรากกาย   
มนุษย ๑ สิกขาบทวาดวยกลาวอวดธรรมอันยิ่งของมนุษย ๑ สิกขาบทวาดวยพดูเคาะดวยวาจา   
ช่ัวหยาบ ๑ สิกขาบทวาดวยกลาวบําเรอตนดวยกาม ๑ สิกขาบทวาดวยตามกําจัดดวยปาราชิก   
ธรรมไมมีมูล ๑ สิกขาบทวาดวยถือเอาเลศแหงอธิกรณเร่ืองอ่ืน ๑ อนิยตสิกขาบทท่ีสอง ๑   
สิกขาบทวาดวยใหจีวรแลวชิงเอาคืนมา ๑ สิกขาบทวาดวยนอมลาภของสงฆมาเพื่อตน ๑   
สิกขาบทวาดวยพูดเท็จ ๑ สิกขาบทวาดวยดา ๑ สิกขาบทวาดวยพูดสอเสียดภกิษุ ๑ สิกขาบท   
วาดวยบอกอาบัติช่ัวหยาบ ๑ สิกขาบทวาดวยขุดแผนดนิ ๑ สิกขาบทวาดวยพรากภูตคาม ๑   
สิกขาบทวาดวยพูดกลบเกล่ือน ๑ สิกขาบทวาดวยโพนทะนา ๑ สิกขาบทวาดวยฉุดคราออกจาก   
วิหาร ๑ สิกขาบทวาดวยเอาน้ํารด ๑ สิกขาบทวาดวยสอนภิกษุณเีพราะเหน็แกอามิส ๑ สิกขาบท    
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วาดวยภิกษุฉันเสร็จแลว ๑ สิกขาบทวาดวยการชวนภกิษเุขาไปบิณฑบาตในบาน ๑ สิกขาบทวา   
ดวยการไมเอ้ือเฟอ ๑ สิกขาบทวาดวยการหลอกภกิษุใหกลัวผี ๑ สิกขาบทวาดวยการซอนบริขาร   
๑ สิกขาบทวาดวยการแกลงพรากสัตวจากชีวิต ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษรูุอยูใชน้ํามีตวัสัตว ๑   
สิกขาบทวาดวยฟนอธิกรณเพื่อทําใหม ๑ สิกขาบทวาดวยบวชคนมีอายุหยอน ๒๐ ป ๑ สิกขาบท   
วาดวยการอยูรวมกับภิกษุท่ีสงฆยกวตัร ๑ สิกขาบทวาดวยการสมโภคกบัสามเณรท่ีถูกนาสนะ ๑   
สิกขาบทวาดวยภกิษุผูอันภิกษุท้ังหลายวากลาวโดยชอบธรรม ๑ สิกขาบทวาดวยธรรมอันเปนไป   
เพื่อความยุงเหยิง ๑ สิกขาบทวาดวยการแกลงทําหลง ๑ สิกขาบทวาดวยการโจทดวยอาบัติสังฆา   
ทิเสสไมมีมูล ๑ สิกขาบทวาดวยการแกลงกอความรําคาญ ๑ สิกขาบทวาดวยการใหฉันทะเพื่อ   
กรรมท่ีเปนธรรมแลวกลับบนวา ๑ สิกขาบทวาดวยการใหจีวร แลวกลับบนวา ๑ สิกขาบทวา   
ดวยการนอมลาภสงฆไปเพื่อบุคคล ๑ สิกขาบทวาดวยคําท่ีวาบุรุษบุคคลน่ันจักทําอะไรแกทานได ๑   
สิกขาบทวาดวยอธิษฐานอกาลจีวรเปนกาลจีวรแลวใหแจก ๑ สิกขาบทวาดวยแลกจวีรกับภิกษุณี   
แลวชิงคืนมา ๑ สิกขาบทวาดวยการยกโทษผูอ่ืนดวยความถือผิดเขาใจผิด ๑ สิกขาบทวาดวยแชง   
ดวยนรก ๑ สิกขาบทท่ีวาภกิษุณใีดพึงทําอันตรายแกจวีรลาภของคณะ ๑ สิกขาบทท่ีวาภกิษณุีใด   
พึงหามการแจกจีวรอันเปนธรรม ๑ สิกขาบทท่ีวาภกิษณุีใดพึงยังสมัยจีวรกาลใหลวงไปดวยหวังจะ   
จะไดจีวรอันไมแนนอน ๑ สิกขาบทท่ีวาภกิษุณใีดพึงหามการเดาะกฐินท่ีเปนธรรม ๑ สิกขาบทท่ี   
วาภกิษณุีใดพึงแกลงกอความไมผาสุกแกภิกษณุี ๑ สิกขาบทท่ีวาภกิษณุีใดใหท่ีอยูแลว ไมพอใจ   
ฉุดคราภิกษณุอีอก ๑ สิกขาบทท่ีวาภกิษณุใีดดาหรือกลาวขูภิกษุ ๑ สิกขาบทท่ีวา ภกิษุณีใด   
ดุรายกลาวขูคณะ ๑ สิกขาบทท่ีวาภกิษณุีใดหวงสกุล ๑ สิกขาบทท่ีวาดวยการบวชสตรีมีครรภ ๑   
สิกขาบทท่ีวาดวยการบวชสตรีแมลูกออน ๑ สิกขาบทท่ีวาภิกษณุีใดบวชสิกขมานาผูยงัไมไดศึกษา   
ในธรรม ๖ ครบ ๒ ป ๑ สิกขาบทท่ีวาภกิษณุีใดบวชสิกขมานาผูศึกษาเสร็จในธรรม ๖ ครบ ๒ ป   
แตสงฆยังไมไดสมมติ ๑ สิกขาบทท่ีวาดวยการบวชสตรีคฤหัสถ ๓ สิกขาบท ๑ สิกขาบทท่ีวา   
ดวยการบวชเด็กหญิงรวม ๓ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษณุีมีพรรษาหยอน ๑๒ ใหอุปสมบท   
๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีมีพรรษาครบ ๑๒ แลว แตสงฆยงัไมไดสมมติใหอุปสมบท ๑ สิกขาบท   
วาดวยภิกษุณอัีนภิกษุณีท้ังหลายอยาเพอกอน ทานอยายังสิกขมานาใหอุปสมบท ๑ สิกขาบทวา   
ดวยภิกษณุียังสิกขมานาผูมีใจรายยังชายใหระทมโศกใหอุปสมบท ๑ สิกขาบทวาดวยใหอุปสมบท  



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 227 
ดวยมอบฉันทะท่ีคางคราว ๑ สิกขาบทวาดวยใหอุปสมบททุกๆ ป ๑ สิกขาบทวาดวยใหสิกขมานา   
บวชปละ ๒ รูป ๑ สิกขาบทเหลานี้รวม ๗๐ สิกขาบท จัดเปนสมุฏฐาน ๓ คือ เกิดแตกายกับ   
จิต มิใชวาจา เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย และเกิดแตทวาร ๓ เหมือนทุติยปาราชิกสิกขาบท   
ฉะนั้น.   
                    ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน จบ   
                ----------------   
                  สัญจริตตสมุฏฐาน   
        [๘๒๙] สิกขาบทวาดวยชักส่ือ ๑ สิกขาบทวาดวยสรางกุฏิ ๑ สิกขาบทวาดวยสราง   
วิหาร ๑ สิกขาบทวาดวยใชภกิษุณีซักจีวรเกา ๑ สิกขาบทวาดวยรับจีวร ๑ สิกขาบทวาดวยใช   
ภิกษณุีขอจวีร ๑ สิกขาบทวาดวยยินดีเฉพาะผาอุตราสงคและอันตรวาสก ๑ สิกขาบทวาดวยถึง   
ความกําหนดในจีวร ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยสงทรัพยสําหรับจายจวีรดวยทูต ๑ สิกขาบท   
วาดวยใหทําสันถัตเจือไหม ๑ สิกขาบทวาดวยใหทําสันถัตขนเจียมดําลวน ๑ สิกขาบทวาดวยให   
ทําสันถัตถือเอาขนเจียมดํา ๒ สวน ๑ สิกขาบทวาดวยใชสันถัตใหมใหได ๖ ป ๑ สิกขาบทวา   
ดวยใหทําสันถัตสําหรับนั่ง ๑ สิกขาบทวาดวยการทอดท้ิงอุเทศ ๑ สิกขาบทวาดวยรับรูปยะ ๑   
สิกขาบทวาดวยแลกเปล่ียนและซ้ือขายมีประการตางๆ รวม ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวย   
บาตรมีรอยราวหยอน ๕ แหง ๑ สิกขาบทวาดวยแสวงหาผาอาบน้ําฝน ๑ สิกขาบทวาดวยขอดาย   
๑ สิกขาบทวาดวยเขาไปหาชางหูกถึงความกําหนดในจวีร ๑ สิกขาบทวาดวยวางเช็ดหนาจนถึง   
กรอบประตู ๑ สิกขาบทวาดวยใหจวีรแกภกิษุณีผูมิใชญาติ ๑ สิกขาบทวาดวยเย็บจวีรของภิกษณุี   
ผูมิใชญาติ ๑ สิกขาบทวาดวยปวารณาดวยขนม ๑ สิกขาบทวาดวยปวารณาดวยปจจัยส่ี ๑   
สิกขาบทวาดวยการติดไฟผิง ๑ สิกขาบทวาดวยการเก็บรตนะ ๑ สิกขาบทวาดวยกลองเข็ม ๑   
สิกขาบทวาดวยทําเตียง ๑ สิกขาบทวาดวยทําเตียงต่ังหุมนุน ๑ สิกขาบทวาดวยทําผาปูนั่ง ๑   
สิกขาบทวาดวยทําผาปดฝ ๑ สิกขาบทวาดวยทําผาอาบน้ําฝน ๑ สิกขาบทวาดวยทําจวีรขนาดสุคต   
จีวร ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีขอของอ่ืนแลวขอของอ่ืนอีก ๑ สิกขาบทท่ีวาภกิษณุีใหจายของอ่ืน   
แลวใหจายของอ่ืนอีก ๑ สิกขาบทท่ีวาภกิษุณีใหจายของอื่นดวยบริขารของสงฆ ๒ สิกขาบท ๑    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 228 
สิกขาบทท่ีวาภิกษณุีใหจายของอ่ืนดวยบริขารของคนหมูมาก ๑ สิกขาบทท่ีวาภกิษณุใีหจายของ   
อ่ืนดวยบริขารสวนบุคคล ๑ สิกขาบทท่ีวาภิกษณุีใหจายผาหมบาง ๑ สิกขาบทท่ีวาภกิษุณใีห   
จายผาหมหนา ๑ สิกขาบทท่ีวาภกิษณุีท้ิงอาหารเปนเดน ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทท่ีวาภิกษณุีให   
ทําผาอาบน้ําเกินประมาณ ๑ สิกขาบทท่ีวาภิกษณุีใหสมณจีวร ๑ ธรรมคือสิกขาบทเหลานี้ ๕๐   
ถวนเกดิดวยสมุฏฐาน ๖ คือ เกิดแตกาย มิใชวาจาแลจติ เกิดแตวาจา มิใชกายแลจติ เกดิ   
แตกายกับวาจา มิใชจิต เกดิแตกายกับจิต มิใชวาจา เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย และเกิด   
ดวยทวาร ๓ อนึ่ง สิกขาบทเหลานี้ มีสมุฏฐาน ๖ เชนกับสัญจริตตสิกขาบท.   
                สัญจริตตสมุฏฐาน จบ   
                    ----------------   
                 สมนุภาสนสมุฏฐาน   
        [๘๓๐] สิกขาบทวาดวยทําลายสงฆ ๑ สิกขาบทวาดวยประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ   
๑ สิกขาบทวาดวยภิกษวุายาก ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุประทุษรายสกุล ๑ สิกขาบทวาดวยปด   
อาบัติช่ัวหยาบ ๑ สิกขาบทวาดวยไมสละทิฏฐิ ๑ สิกขาบทวาดวยไมมอบฉันทะ ๑ สิกขาบทวา   
ดวยหวัเราะ ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยพูดเสียงดัง ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยมีคําขาวอยู   
ในปากจกัไมพูด ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษนุั่งบนแผนดินแสดงธรรม ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษุนั่งบน   
อาสนะตํ่าแสดงธรรม ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษุยนือยูแสดงธรรม ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุไปขางหลัง   
แสดงธรรม ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษุเดินนอกทางแสดงธรรม ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีปดโทษ ๑   
สิกขาบทวาดวยภกิษุประพฤติตามภิกษุผูถูกยกวัตร ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษุณยีินดีการจับตอง ๑   
สิกขาบทวาดวยภกิษณุีรับภิกษุณีเขาหมู ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษณุีบอกคืนพระพุทธเจาเปนตน ๑   
สิกขาบทวาดวยภกิษณุีถูกตัดสินใหแพอธิกรณเร่ืองหนึ่ง ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีอยูคลุกคลี ๑   
สิกขาบทวาดวยภกิษณุีประหารตนแลวรองไห ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีเลาะจวีรของภิกษณุี ๑   
สิกขาบทวาดวยภกิษณุีไมบํารุงสหชีวินีผูตกระกําลําบาก ๑ สิกขาบทท่ีตรัสซํ้าถึงภิกษุณีอยูคลุกคลี   
กัน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีไมระงับอธิกรณ ๑ สิกขาบทท่ีวาดวยภกิษุณไีมบอกกอนเขาไปสู   
อาราม ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมปวารณาโดย ๓ สถาน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีพึงหวังธรรม   
๒ อยางจากภกิษุสงฆทุกกึ่งเดือน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมอนุเคราะหและไมพาสหชีวินีไปจาริก    
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๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีพดูใหสิกขมานาถวายจวีรแลวจกับวชให ๑ สิกขาบทวาดวย   
ภิกษณุีพดูใหสิกขมานาติดตาม ๑   
ธรรม คือ สิกขาบทเหลานี้รวม ๓๗ สิกขาบท เกิดแตกายวาจาและจิต ทุกๆ   
สิกขาบทมีสมุฏฐานอันหนึ่ง เหมือนสมนภุาสนสิกขาบท.   
                สมนุภาสนสมุฏฐาน จบ   
                    ----------------   
                   กฐินสมุฏฐาน   
        [๘๓๑] สิกขาบทวาดวยกฐินอันภิกษุเดาะแลว ๓ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวย   
ใชอติเรกบาตรสิกขาบทท่ีหนึ่ง ๑ สิกขาบทวาดวยเภสัช ๑ สิกขาบทวาดวยรับอัจเจกจีวร ๑   
สิกขาบทวาดวยภกิษุอยูในเสนาสนะปามีความรังเกยีจเกบ็ไตรจีวรไวในละแวกบานได ๑ สิกขาบท   
วาดวยเม่ือหลีกไปไมเก็บเตียงหรือต่ัง ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยเขาไปสูท่ีอยูภกิษุณแีลวสอน   
๑ สิกขาบทวาดวยฉันโภชนะทีหลัง ๑ สิกขาบทวาดวยหามภัตรแลวฉันภัตตาหารไมเปนเดน ๑   
สิกขาบทวาดวยรับนิมนต ๑ สิกขาบทวาดวยวกิัปจวีร ๑ สิกขาบทวาดวยไมไดรับบอกกอนเขาไปใน   
พระราชมณเฑียร ๑ สิกขาบทวาดวยเขาบานในเวลาวกิาล ๑ สิกขาบทวาดวยฉันภตัตาหารท่ีภิกษุณี   
ยืนส่ังเสียอยู ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีอยูเสนาสนะปารับของเค้ียวเปนตน ๑ สิกขาบทวาดวย   
ภิกษณุีพดูใหราย ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณทํีาการส่ังสมบาตร ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีเขาไปสู   
สกุลในเวลากอนอาหาร ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีเขาไปสูสกุลในเวลาหลังอาหาร ๑ สิกขาบทวา   
ดวยภิกษณุีเขาไปสูสกุลในเวลาวิกาล ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษุณีผลัดเปล่ียนผาสังฆาฏิเกินกําหนด   
๕ วัน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใชจีวรผลัดเปล่ียน ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษุณไีมมอบหมายจีวร   
สับเปล่ียนและที่พัก ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีใหฝาฝอันเกดิท่ีแงมขา ๑ สิกขาบท   
วาดวยภิกษุณไีมบอกกอนนัง่บนอาสนะขางหนาภกิษุ ๑   
ธรรม คือ สิกขาบทเหลานี้มี ๒๙ สิกขาบท เกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต  และเกดิแต   
ทวารท้ัง ๓ ทุกๆ สิกขาบทรวมท้ังกฐนิสิกขาบท มีสมุฏฐาน ๒ เสมอกนั.   
                  กฐนิสมุฏฐาน จบ   
                ----------------    
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                 เอฬกโลมสมุฏฐาน   
        [๘๓๒] สิกขาบทวาดวยขนเจยีม ๑ สิกขาบทวาดวยนอนรวมกนั ๒ สิกขาบท ๑   
สิกขาบทวาดวยเตียงเทาเสียบ ๑ สิกขาบทวาดวยฉันอาหารในโรงทาน ๑ สิกขาบทวาดวยฉัน   
อาหารเปนหมู ๑ สิกขาบทวาดวยฉันอาหารในเวลาวิกาล ๑ สิกขาบทวาดวยฉันอาหารท่ีทําการ   
ส่ังสม ๑ สิกขาบทวาดวยรับประเคนไมชําระฟน ๑ สิกขาบทวาดวยใหอาหารแกอเจลก ๑ สิกขาบท   
วาดวยไปดูเสนาอันยกออกไปแลว ๑ สิกขาบทวาดวยอยูในกองทัพ ๑ สิกขาบทวาดวยไปสูสนาม   
รบ ๑ สิกขาบทวาดวยดื่มสุรา ๑ สิกขาบทวาดวยยังไมถึงกึ่งเดือนอาบน้าํ ๑ สิกขาบทวาดวยทํา   
จีวรใหมใหเสียสี ๑ ปาฏิเทสนียะ ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีฉันกระเทียม ๑ สิกขาบท   
วาดวยภิกษุณีเขาไปปฏิบัติภกิษุผูกําลังฉัน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีไปดูฟอนรํา ๑ สิกขาบทวา   
ดวยภิกษณุีเปลือยกายอาบน้าํ ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษณุี ๒ รูปใชผาปูนอนและผาหมผืนเดียวกนั   
นอนดวยกัน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณี ๒ รูป นอนเตียงเดยีวกัน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมมี   
พวกเท่ียวจาริกภายในแวนแควน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมมีพวกเท่ียวจาริกภายนอกแวนแควน   
๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีหลีกไปสูจาริกภายในพรรษา ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษณุีไปดูโรงละคร ๑   
สิกขาบทวาดวยภกิษณุีใชสอยเกาอ้ีนอน ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษณุีกรอดาย ๑ สิกขาบทวาดวย   
ภิกษณุีชวยทําธุระของคฤหัสถ ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีใหของเค้ียวดวยมือของตนแกชาวบาน   
เปนตน ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษุณจีําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษุณใีชรม   
๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีไปดวยยาน ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษุณใีชเคร่ืองประดับเอว ๑ สิกขาบท   
วาดวยภิกษุณใีชเคร่ืองประดับสําหรับสตรี ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีอาบน้ํา ปรุงเคร่ืองประเทือง   
ผิว ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีอาบน้ําปรุงกํายานเปนเคร่ืองอบ ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีใชภิกษุณี   
นวด ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใชสิกขมานานวด ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษุณใีชสามเณรีนวด ๑   
สิกขาบทวาดวยภกิษณุีใชสตรีคฤหัสถนวด ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีผูเขาบานไมมีผารัดถันตอง   
อาบัติ ๑   
รวมเปน ๔๔ สิกขาบท เกิดแตกาย มิใชวาจากับจิต เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา   
ทุกๆ สิกขาบท รวมท้ังเอฬกโลมสิกขาบท มีสมุฏฐาน ๒ เสมอกัน.   
                เอฬกโลมสมุฏฐาน จบ   
                ----------------    
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                 ปทโสธัมมสมุฏฐาน   
        [๘๓๓] สิกขาบทวาดวยสอนธรรมแกอนุปสัมบันวาพรอมกัน ๑ สิกขาบทวาดวย   
แสดงธรรมแกมาตุคาม ยิ่งกวา ๕-๖ คํา เวนแตมีบุรุษผูรูเดยีงสา ๑ สิกขาบทวาดวยยังไมได   
รับสมมติส่ังสอนภิกษุณี ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษไุดรับสมมติแลวสอนภกิษุณเีม่ือพระอาทิตยอัสดง   
คตแลว ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษุณเีรียนและบอกติรัจฉานวิชา ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวย   
ภิกษณุีไมขอโอกาสกอนถามปญหา ๑ สิกขาบทเหลานี้รวม ๗ สิกขาบท เกิดแตวาจา มิใชกาย   
และจิต เกิดแตวาจากับจิต แตมิใชเกิดแตกาย ทุกๆ สิกขาบท มีสมุฏฐาน ๒ เหมือน   
ปทโสธัมมสมุฏฐาน ฉะนั้น.   
                ปทโสธัมมสมุฏฐาน จบ   
                ----------------   
                  อัทธานสมุฏฐาน   
        [๘๓๔] สิกขาบทวาดวยชักชวนภิกษณุีเดินทางไกล ๑ สิกขาบทวาดวยชักชวนภกิษุณี   
ลงเรือลําเดียวกัน ๑ สิกขาบทวาดวยขอโภชนะอันประณตี ๑ สิกขาบทวาดวยชักชวนมาตุคาม   
เดินทางดวยกนั ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณถีอนขนในท่ีแคบ ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษณุีขอขาว   
เปลือก ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีรับนิมนตแลวฉันภัตตาหาร ๑ ปาฏิเทสนียะของภิกษุณี ๘   
สิกขาบท ๑ สิกขาบทเหลานีร้วม ๑๕ สิกขาบท เกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต เกิดแตกายกับวาจา   
มิใชเกิดแตจิต เกิดแตกายกับจิต มิใชเกดิแตวาจา เกิดแตกายวาจาและจิต เปน ๔ สมุฏฐาน   
พระพุทธเจาผูมีพระญาณ ทรงบัญญัติวา มีวินัยเสมอกับอัทธานสมุฏฐาน.   
                 อัทธานสมุฏฐาน จบ   
                ----------------   
                 เถยยสัตถสมุฏฐาน   
        [๘๓๕] สิกขาบทวาดวยชักชวนพวกเกวยีนผูเปนโจรเดินทางรวม ๑ สิกขาบทวาดวย   
ยืนแอบฟง ๑ สิกขาบทวาดวยขอแกงและขาวสุก ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณยีืนรวมกับบุรุษใน   
เวลาคํ่าคืน ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษณุียืนรวมกับบุรุษในโอกาสกําบัง ๑ สิกขาบทวาดวยภกิษณุียืน    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 232 
รวมกับบุรุษในท่ีกลางแจง ๑ สิกขาบทวา ดวยภิกษณุียืนรวมกับบุรุษในตรอกตัน ๑ รวมสิกขาบท   
เหลานี้ ๗ สิกขาบทเกิดแตกายกับจิต มิใชเกิดแตวาจา เกดิแตทวาร ๓ สิกขาบทเหลานี้ มี   
สมุฏฐาน ๒ พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ ไดทรงแสดงแลววา เหมือน   
เถยยสัตถสมุฏฐาน.   
                เถยยสัตถสมุฏฐาน จบ   
                ----------------   
                 ธัมมเทสนาสมุฏฐาน   
        [๘๓๖] พระตถาคตท้ังหลาย ยอมไมแสดงธรรมแกคนมีรมในมือ ๑ มีไมพลองใน   
มือ ๑ มีศาตราในมือ ๑ มีอาวธุในมือ ๑ สวมเขียงเทา ๑ สวมรองเทา ๑ ไปในยาน ๑ อยู   
บนท่ีนอน ๑ นั่งรัดเขา ๑ โพกศีรษะ ๑ คลุมศีรษะ ๑ รวมเปน ๑๑ สิกขาบท พอดี เกดิแต   
วาจากับจิต มิใชเกิดแตกาย ทุกๆ สิกขาบทมีสมุฏฐานอันหนึ่งเสมอกับธัมมเทสนาสมุฏฐาน.   
                    ธัมมเทสนาสมุฏฐาน จบ   
                    ----------------   
                 ภูตาโรจนสมุฏฐาน   
        [๘๓๗] สิกขาบทวาดวยบอกอุตตริมนุสสธรรมท่ีมีจริง เกิดแตกาย มิใชเกิดแตวาจา   
มิใชเกิดแตจิต เกิดแตวาจา มิใชเกิดแตกาย และมิใชเกิดแตจิต เกิดแตกายกับวาจา มิใชเกิด   
แตจิต ช่ือวาภตูาโรจนสมุฏฐาน ยอมเกิดแตสมุฏฐาน ๓.   
                ภูตาโรจนสมุฏฐาน จบ   
                ----------------   
                โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐาน   
        [๘๓๘] สิกขาบทวาดวยภกิษณุีรับหญิงโจรใหบวช เกิดแตวาจากับจิต มิใชเกดิแต   
กาย และเกดิโดยทวารท้ัง ๓ โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐานนี้ พระพุทธเจาผูธรรมราชาทรงต้ังไววา มี   
สมุฏฐาน ๒ ไมซํ้ากัน.   
                    โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐาน จบ   
                        ----------------   
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                  อนนุญาตสมุฏฐาน   
        [๘๓๙] สิกขาบทวาดวยภิกษณุีบวชสตรีท่ีมารดาบิดา หรือสามีมิไดอนุญาต เกิดแต   
วาจา มิใชเกิดแตกาย และมิใชเกิดแตจิต เกดิแตกายกับวาจา มิใชเกดิแตจิต เกิดแตวาจากับจิต   
มิใชเกิดแตกาย เกิดแตกายวาจาจิต ๓ สถาน จึงมีสมุฏฐาน ๔ ไมซํ้ากนั.   
                อนนุญาตสมุฏฐาน จบ   
                  -----------   
        [๘๔๐] กส็มุฏฐาน ๑๓ ทรงแสดงไวดแีลวโดยยอๆ เปนเหตุทําความไมหลง อนุโลม   
แกธรรมท่ีเปนแบบ วิญูชนเม่ือทรงจําสมุฏฐานนี้ไวได ยอมไมหลงในสมุฏฐานแล.   
                ยอหัวขอสมุฏฐาน จบ   
                   ----------   
                   กติปุจฉาวาร   
                   อาบัติเปนตน   
        [๘๔๑] อาบัติมีเทาไร? กองอาบัติมีเทาไร? วินีตวัตถุมีเทาไร? ความไมเคารพมี   
เทาไร? ความเคารพมีเทาไร? วินีตวัตถุมีเทาไร? วิบัติมีเทาไร? สมุฏฐานแหงอาบัติมีเทาไร?   
มูลแหงววิาทมเีทาไร? มูลแหงการโจทมีเทาไร? ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความใหระลึกถึงกนัมีเทาไร?   
เร่ืองทําความแตกราวกนัมีเทาไร? อธิกรณมีเทาไร? สมถะมีเทาไร?   
        [๘๔๒] อาบัติมี ๕. กองอาบัติมี ๕. วนิีตวัตถุมี ๕. อาบัติมี ๗. กองอาบัติมี ๗.   
วินีตวัตถุมี ๗. ความไมเคารพมี ๖. ความเคารพมี ๖. วินีตวัตถุมี ๖. วิบัตมีิ ๔. สมุฏฐานแหง   
อาบัติมี ๖. มูลแหงวิวาทมี ๖. มูลแหงการโจทมี ๖. ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความใหระลึกถึงกันมี ๖.   
เร่ืองทําความแตกราวกนัมี ๑๘. อธิกรณมี ๔. สมถะมี ๗.   
                อาบัติ ๕   
        [๘๔๓] ในหัวขอเหลานั้นอาบัติ ๕ เปนไฉน? คือ อาบัติปาราชิก อาบัติสังฆาทิเสส   
อาบัติปาจิตตีย อาบัติปาฏิเทสนียะ อาบัติทุกกฏ นี้อาบัติ ๕.    
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                   กองอาบัติ ๕   
        [๘๔๔] ในหัวขอเหลานั้น กองอาบัต ิ๕ เปนไฉน? คือ กองอาบัติปาราชิก กอง   
อาบัติสังฆาทิเสส กองอาบัติปาจิตตีย กองอาบัติปาฏิเทสนียะ กองอาบัติทุกกฏ นี้กองอาบัติ ๕.   
                    วนิีตวัตถุ ๕   
        [๘๔๕] ในหัวขอเหลานั้น วนิีตวัตถุ ๕ เปนไฉน? คือ การเวนไกล การเวนขาด   
การงดเวน เจตนาเคร่ืองเวนจากกองอาบัติ ๕ ความไมประกอบ ความไมทํา ความไมแกลงตอง   
ความไมละเมิดขอบเขต การกําจัดกองอาบัติ ๕ ดวยอริยมรรคช่ือเสตุ นี้วินีตวัตถุ ๕.   
                อาบัติ ๗   
        [๘๔๖] ในหัวขอเหลานั้น อาบัติ ๗ เปนไฉน? คือ อาบัติปาราชิก อาบัติสังฆาทิเสส   
อาบัติถุลลัจจัย อาบัติปาจิตตีย อาบัติปาฏิเทสนียะ อาบัติทุกกฏ อาบัติทุพภาสิต นี้อาบัต ิ๗.   
                   กองอาบัติ ๗   
        [๘๔๗] ในหัวขอเหลานั้น กองอาบัต ิ๗ เปนไฉน? คือ กองอาบัติปาราชิก กอง   
อาบัติสังฆาทิเสส กองอาบัติถุลลัจจัย กองอาบัติปาจิตตีย กองอาบัติปาฏิเทสนียะ กองอาบัติ   
ทุกกฏ กองอาบัติทุพภาสิต นี้กองอาบัติ ๗.   
                    วนิีตวัตถุ ๗   
        [๘๔๘] ในหัวขอเหลานั้น วนิีตวัตถุ ๗ เปนไฉน? คือ การเวนไกล การเวนขาด   
การงดเวน เจตนาเคร่ืองเวนจากกองอาบัติ ๗ ความไมประกอบ ความไมทํา ความไมแกลงตอง   
ความไมละเมิดขอบเขต การกําจัดกองอาบัติ ๗ ดวยอริยมรรคช่ือเสตุ นี้วินีตวัตถุ ๗.   
                 ความไมเคารพ ๖   
        [๘๔๙] ในหัวขอเหลานั้น ความไมเคารพ ๖ เปนไฉน? คือ ความไมเคารพใน   
พระพุทธเจา ความไมเคารพในพระธรรม ความไมเคารพในพระสงฆ ความไมเคารพในสิกขา   
ความไมเคารพในอัปปมาท ความไมเคารพในปฏิสันถาร นี้ความไมเคารพ ๖.   
                  ความเคารพ ๖   
        [๘๕๐] ในหัวขอเหลานั้น ความเคารพ ๖ เปนไฉน? คือ ความเคารพในพระพุทธ   
เจา ความเคารพในพระธรรม ความเคารพในพระสงฆ ความเคารพในสิกขา ความเคารพใน   
อัปปมาท ความเคารพในปฏิสันถาร นี้ความเคารพ ๖.    
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                    วนิีตวัตถุ ๖   
        [๘๕๑] ในหัวขอเหลานั้น วนิีตวัตถุ ๖ เปนไฉน? คือ การเวนไกล การเวนขาด   
การงดเวน เจตนาเคร่ืองเวนจากความไมเคารพ ๖ ความไมประกอบ ความไมทํา ความไมแกลง   
ตอง ความไมละเมิดขอบเขต การกําจัดความไมเคารพ ๖ ดวยอริยมรรคช่ือเสตุ นี้วินตีวัตถุ ๖.   
                วิบัติ ๔   
        [๘๕๒] ในหัวขอเหลานั้น วิบัติ ๔ เปนไฉน? คือ ศีลวิบัติ อาจารวบัิติ ทิฏฐิวิบัติ   
อาชีววิบัติ นี้วบัิติ ๔.   
                สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖   
        [๘๕๓] ในหัวขอเหลานั้น สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ เปนไฉน? คือ อาบัติเกิดแตกาย   
มิใชวาจา มิใชจิตก็มี อาบัติเกดิแตวาจา มิใชกาย มิใชจิตกมี็ อาบัติเกิดแตกายกับวาจา   
มิใชจิตก็มี อาบัติเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจาก็มี อาบัติเกดิแตวาจากับจติ มิใชกายก็มี อาบัติ   
เกิดแตกายวาจาและจิตก็มี นีส้มุฏฐานแหงอาบัติ ๖.   
                 มูลแหงการวิวาท ๖   
        [๘๕๔] ในหัวขอเหลานั้น มูลแหงววิาท ๖ เปนไฉน? คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้   
เปนผูมักโกรธ เปนผูถือโกรธ ภิกษุผูท่ีมักโกรธ ถือโกรธน้ัน ยอมไมมีความเคารพยําเกรงใน   
พระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา ภกิษุผูท่ีไมมีความเคารพ   
ยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอ   
วิวาทในสงฆ การวิวาทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความ   
พินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย ถาพวกเธอเล็งเหน็มูลแหง   
วิวาทเห็นปานนี้ไดท้ังภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษทันั้นพึงพยายามละมูลแหงววิาทอัน   
ลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ ท้ังภายในท้ังภายนอก พวกเธอใน   
บริษัทนั้น พึงปฏิบัติ เพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอนัลามกนั้น ความละมูลแหงววิาท   
อันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหงมูลแหงววิาทอนัลามกนั้น ยอมมีดวย   
อยางนี้.    
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อนึ่ง ภิกษุเปนผูลบหลู เปนผูตีเสมอทาน ภกิษุท่ีเปนผูลบหลูตีเสมอทานนั้น ยอม   
ไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา   
ภิกษุผูท่ีไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําให   
บริบูรณนั้น ยอมกอวิวาทในสงฆ การวิวาทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุข   
แกชนมาก เพือ่ความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกลู เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย ถา   
พวกเธอเล็งเหน็มูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ไดท้ังภายในท้ังภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายาม   
ละมูลแหงววิาทอันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงววิาทเหน็ปานนี้ ท้ังภายในท้ัง   
ภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลแหงววิาทอนัลามกนั้น   
ความละมูลแหงววิาทอันลามกน้ัน ยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอนัลามก   
นั้น ยอมมีดวยอยางนี้   
อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปกติอิสสา เปนผูมีปกติตระหนี่ ภิกษุผูท่ีมีปกติอิสสามีปกติ   
ตระหนีน่ั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไม   
ทําใหบริบูรณในสิกขา ภกิษผูุท่ีไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ   
อยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอววิาทในสงฆ การวิวาทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูล   
แกชนมาก เพือ่ไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพื่อทุกข   
แกเทวดาและมนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ไดท้ังภายในท้ังภายนอก พวกเธอ   
ในบริษัทนัน้พงึพยายามละมูลแหงววิาทอนัลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็น   
ปานนี้ท้ังภายในท้ังภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลแหง   
วิวาทอนัลามก ความละมูลแหงววิาทอันลามกน้ัน ยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหงมูล   
แหงวิวาทอันลามกน้ัน ยอมมีดวยอยางน้ี.   
อนึ่ง ภิกษุเปนผูอวดดี เปนผูเจามายา ภิกษุผูท่ีอวดดีเจามายาน้ัน ยอมไมมีความเคารพ   
ยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุผูท่ีไมมี   
ความเคารพ ยาํเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น   
ยอมกอววิาทในสงฆ การวิวาทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพือ่ไมเปนสุขแกชนมาก   
เพื่อความพนิาศแกชนมาก เพื่อความไมเกือ้กูลเพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็น   
มูลแหงววิาทเห็นปานนี้ไดท้ังภายในท้ังภายนอก พวกเธอในบริษัทนัน้ พึงพยายามละมูลแหงววิาท   
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อันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ท้ังภายในท้ังภายนอก พวกเธอใน   
บริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอนัลามกนั้น ความละมูลแหงววิาท   
อันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหงมูลแหงววิาทอนัลามกนั้น ยอมมีดวย   
อยางนี้   
อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก มีความเหน็ผิด ภกิษุผูท่ีมีความปรารถนาลามก   
มีความเหน็ผิดนั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอม   
ไมทําใหบริบูรณในสิกขา ภกิษุผูท่ีไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรมและพระสงฆอยู   
แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอวิวาทในสงฆ การวิวาทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแก   
ชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพ่ือความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพื่อทุกข   
แกเทวดาและมนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ไดท้ังภายในท้ังภายนอก พวกเธอ   
ในบริษัทนัน้ พึงพยายามละมูลแหงววิาทอนัลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงวิวาท   
เห็นปานนี้ท้ังภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนัน้พงึปฏิบัติ  เพื่อความเปนไปตอไปแหงมูล   
แหงวิวาทอันลามกน้ัน ความละมูลแหงววิาทอันลามกนั้นยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไป   
แหงมูลแหงววิาทอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้.   
อนึ่ง ภิกษุเปนผูถือแตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดอยาก ภิกษุผูท่ี   
ถือแตความเหน็ของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดยากนัน้ ยอมไมมีความเคารพยําเกรงใน   
พระศาสดา พระธรรมและพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบรบูิรณในสิกขา ภิกษุผูท่ีไมมีความเคารพ   
ยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอ   
วิวาทในสงฆ การวิวาทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความ   
พินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย ถาพวกเธอเล็งเหน็มูล   
แหงวิวาทเห็นปานนี้ไดท้ังภายในท้ังภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พงึพยายามละมูลแหงววิาท   
อันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ ท้ังภายในท้ังภายนอก พวกเธอ   
ในบริษัทนัน้ พึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลแหงววิาทอันลามกน้ัน ความละมูลแหง   
วิวาทอนัลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น ยอมมี   
ดวยอยางน้ี นีมู้ลแหงววิาท ๖.    
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                 มูลแหงการโจท ๖   
        [๘๕๕] ในหัวขอเหลานั้น มูลแหงการโจท ๖ เปนไฉน? คือ ภิกษใุนธรรมวินยันี้   
เปนผูมักโกรธ ถือโกรธ ภิกษผูุท่ีมักโกรธ ถือโกรธนั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา   
พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุผูท่ีไมมีความเคารพยําเกรง   
ในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอการโจท   
ในสงฆ การโจทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพือ่ไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศ   
แกชนมาก เพือ่ความไมเกื้อกูลเพื่อทุกขแกเทวดาและมนษุย ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงการ   
โจทเห็นปานนี้ไดท้ังภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษทันั้น พึงพยายามละมูลแหงการโจท   
อันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานนี้ ท้ังภายในทั้งภายนอก พวกเธอ   
ในบริษัทนัน้ พึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลแหงการโจทอันลามกน้ัน ความละมูลแหง   
การโจทอันลามกนั้นยอมมีดวยอยางน้ี ความเปนไปแหงมูลแหงการโจทอันลามกนั้น ยอมมีดวย   
อยางนี้.   
        อนึ่ง ภิกษุเปนผูลบหลู เปนผูตีเสมอทาน ภิกษุผูท่ีลบหลูตีเสมอทานนั้น ยอมไมมี   
ความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา   
ภิกษุผูท่ีไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไม   
ทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอการโจทในสงฆ การโจทยอมมีเพื่อความไมเกือ้กูลแกชนมาก เพื่อไม   
เปนสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพื่อทุกขแกเทวดาและ  
มนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานนี้ไดท้ังภายในท้ังภายนอก พวกเธอใน   
บริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหงการโจทอันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงการโจท   
เห็นปานนี้ท้ังภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนัน้พงึปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูล   
แหงการโจทอันลามกนั้น ความละมูลแหงการโจทอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้ ความเปน   
ไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้.   
อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปกติอิสสา เปนผูมีปกติตระหนี่ ภิกษุผูท่ีมีปกติอิสสา มีปกติตระหนี่   
นั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณ   
ในสิกขา ภกิษผูุท่ีไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขา   
ก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอการโจทในสงฆ การโจทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อ   
ไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกลูเพือ่ทุกขแกเทวดาและ    
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มนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานนี้ไดท้ังภายในท้ังภายนอก พวกเธอในบริษัท   
นั้นพึงพยายามละมูลแหงการโจทอันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปาน   
นี้ท้ังภายในท้ังภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลแหงการ   
โจทอันลามกนั้น ความละมูลแหงการโจทอันลามกนั้นยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหง   
มูลของการโจทอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้.   
        อนึ่ง ภิกษุเปนผูอวดดี เปนผูเจามายา ภิกษุผูท่ีอวดดเีจามายานัน้ ยอมไมมีความเคารพ   
ยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุผูท่ีไมมี   
ความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณ   
นั้น ยอมกอการโจทในสงฆ การโจทยอมมี เพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแก   
ชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพือ่ทุกขแกเทวดาและมนุษย ถาพวก   
เธอเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานนี้ไดท้ังภายในท้ังภายนอก พวกเธอในบริษัทนัน้พึงพยายาม   
ละมูลแหงการโจทอันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเหน็มูลแหงการโจทเห็นปานนีท้ั้งภายใน   
ท้ังภายนอก พวกเธอในบริษทันั้นพึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกนัน้   
ความละมูลแหงการโจทอันลามกน้ัน ยอมมีดวยอยางน้ี ความเปนไปตอไปแหงมูลแหงการโจทอัน   
ลามกนั้น ยอมมีดวยอยางน้ี.   
อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก เปนผูมีความเหน็ผิด ภิกษุเปนผูมีความปรารถนา   
ลามก มีความเห็นผิดนัน้ ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู   
ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุผูท่ีไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และ   
พระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอการโจทในสงฆ การโจทยอมมีเพื่อความ   
ไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความพนิาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูล   
เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานนี้ไดท้ังภายในทั้ง   
ภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหงการโจทอันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไม   
เล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานนี้ท้ังภายในท้ังภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพงึปฏิบัติเพื่อ   
ความเปนไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกน้ัน ความละมูลแหงการโจทอันลามกนั้น ยอมมี   
ดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกนั้นยอมมีดวยอยางน้ี.    
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อนึ่ง ภิกษุเปนผูถือแตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟนปลดไดยาก ภิกษุผูท่ีถือ   
แตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟนปลดไดยากนัน้ ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระ   
ศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุผูท่ีไมมีความเคารพ   
ยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอ   
การโจทในสงฆ การโจทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อ   
ความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็น   
มูลแหงการโจทเห็นปานนี้ไดท้ังภายในท้ังภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหง   
การโจทอันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานนี้ท้ังภายในท้ังภายนอก   
พวกเธอในบริษทันั้นพึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกนั้น ความละมูล   
แหงการโจทอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี ้ความเปนไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกนั้น   
ยอมมีดวยอยางนี้ นี้มูลแหงการโจท ๖.   
                   สาราณียธรรม ๖ ประการ   
        [๘๕๖] ในหัวขอเหลานั้น ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความใหระลึกถึงกนั ๖ เปนไฉน?   
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวยเมตตาในเพ่ือนสพรหมจารท้ัีงหลาย   
ท้ังในท่ีแจงท้ังในท่ีลับ ธรรมแมนี้เปนท่ีตั้งแหงความใหระลึกถึงกัน ทําใหเปนท่ีรัก ทําใหเปนท่ี   
เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกนั เพื่อความไมววิาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกนั เพื่อ   
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั.   
อนึ่ง ภิกษุเขาไปต้ังวจีกรรมประกอบดวยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลายทั้งในท่ี   
แจงท้ังในท่ีลับ ธรรมแมนี้เปนท่ีตั้งแหงความใหระลึกถึงกัน ทําใหเปนท่ีรัก ทําใหเปนท่ีเคารพ   
เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกนั เพือ่ความเปน   
อันหนึ่งอันเดยีวกัน.   
อนึ่ง ภิกษุเขาไปต้ังมโนกรรมประกอบดวยเมตตาในเพ่ือนสพรหมจารท้ัีงหลายท้ังใน   
ท่ีแจงท้ังในท่ีลับ ธรรมแมนี้เปนท่ีตั้งแหงความใหระลึกถึงกัน ทําใหเปนท่ีรัก ทําใหเปนท่ีเคารพ   
เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกนั เพือ่ความเปน   
อันหนึ่งอันเดยีวกัน.    
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อนึ่ง ภิกษุเปนผูไมหวงลาภท่ีเกิดโดยธรรม ท่ีตนหาไดโดยชอบธรรม โดยท่ีสุดแมแต   
อาหารที่นับเนือ่งในบาตรไวบริโภค เปนผูบริโภครวมกบัเพื่อนสพรหมจารีผูมีศีล ธรรมแมนี้เปน   
ท่ีตั้งแหงความใหระลึกถึงกนั ทําใหเปนท่ีรัก ทําใหเปนท่ีเคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกนั   
เพื่อความไมววิาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั.   
อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีลเสมอกับเพื่อนสพรหมจารีในศีลท้ังหลาย ท่ีไมขาด ไมทะลุ ไมดาง   
ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันกิเลสไมจับตอง เปนไปเพือ่สมาธิท้ังในท่ีแจง   
ท้ังในท่ีลับอยู ธรรมแมนี้เปนท่ีตั้งแหงความใหระลึกถึงกนั ทําใหเปนท่ีรัก ทําใหเปนท่ีเคารพ   
เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกนั เพือ่ความเปน   
อันหนึ่งอันเดยีวกัน.   
อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีทิฏฐิเสมอกับเพื่อนสพรหมจารีในทิฏฐิอันประเสริฐ นําออกจากทุกข   
นําไปเพื่อความส้ินทุกขโดยชอบแกผูทําตามพรํ่าสอนท้ังในท่ีแจงท้ังในที่ลับอยู ธรรมแมนี้เปนท่ี   
ตั้งแหงความใหระลึกถึงกัน ทําใหเปนท่ีรัก ทําใหเปนท่ีเคารพ เปนไปเพือ่ความสงเคราะหกนั   
เพื่อความไมววิาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั นี้   
สาราณียธรรม ๖.   
                  เร่ืองทําความแตกราวกนั ๑๘   
        [๘๕๗] ในหัวขอเหลานั้น เร่ืองทําความแตกราวกัน ๑๘ เปนไฉน? ภิกษใุนธรรม   
วินัยนี้   
๑. แสดงสภาพมิใชธรรมวา เปนธรรม.   
๒. แสดงธรรมวา สภาพมิใชธรรม.   
๓. แสดงสภาพมิใชวนิัยวา เปนวินยั.   
๔. แสดงวินัยวา สภาพมิใชวินัย.   
๕. แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตมิไดทรงภาษิตมิไดตรัสไว วาพระตถาคตทรงภาษิต   
ตรัสไว.   
๖. แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตไดทรงภาษิต ตรัสไวแลว วาพระตถาคตมิไดทรงภาษิต   
มิไดตรัสไว.    
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๗. แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตมิไดทรงประพฤติมาวา พระตถาคตทรงประพฤติมา.   
๘. แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรงประพฤติมาวา พระตถาคตมิไดทรงประพฤติมา.   
๙. แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไววา พระตถาคตทรงบัญญัติไว.   
๑๐. แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรงบัญญัติไววา พระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว.   
๑๑. แสดงอาบัติวา มิใชอาบัติ.   
๑๒. แสดงส่ิงมิใชอาบัติวา เปนอาบัติ.   
๑๓. แสดงอาบัติเบาวา อาบัติหนัก.   
๑๔. แสดงอาบัติหนักวา อาบัติเบา.   
๑๕. แสดงอาบัติมีสวนเหลือวา อาบัติหาสวนเหลือมิได.   
๑๖. แสดงอาบัติหาสวนเหลือมิไดวา อาบัตมีิสวนเหลือ.   
๑๗. แสดงอาบัติช่ัวหยาบวา อาบัติไมช่ัวหยาบ.   
๑๘. แสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวา อาบัติช่ัวหยาบ.   
                  นี้ เร่ืองทําการแตกราวกนั ๑๘   
                    อธิกรณ ๔   
        [๘๕๘] ในหัวขอเหลานั้น อธิกรณ ๔ เปนไฉน? คือวิวาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธิกรณ ๑   
อาปตตาธิกรณ ๑ กจิจาธิกรณ ๑ นี้อธิกรณ ๔   
                สมถะ ๗   
        [๘๕๙] ในหัวขอเหลานั้น สมถะ ๗ เปนไฉน? คือสัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑   
อมูฬหวินยั ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ เยภุยยสิกา ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ตณิวัตถารกะ ๑ นีส้มถะ ๗   
                  กติปุจฉาวาร จบ   
                ----------------   
                  หัวขอประจําวาร   
        [๘๖๐] อาบัติ กองอาบัติ วินีตวัตถุ และอาบัติ กองอาบัติ วินีตวัตถุอีกอยางละ ๗   
ความไมเคารพ ความเคารพ วินีตวัตถุอีก ๗ วิบัติ สมุฏฐานแหงอาบัติ มูลแหงการววิาทและ   
การโจท ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความใหระลึกถึงกัน เร่ืองทําการแตกราว อธิกรณและสมถะ ๗ พระ   
ผูมีพระภาคตรสัไวแลว รวมเปน ๑๗ บท.   
                 ----------------    
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                วีสติวาร   
                   สมุฏฐานวารแหงอาบัติ ๖ ท่ี ๑   
        [๘๖๑] มีผูถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๑ ภิกษุตองอาบัติปาราชิก หรือ ตอบวา   
ไมตองเลย ตองอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบวา บางทีตอง ตองอาบัติถุลลัจจัย หรือ? ตอบวา   
บางทีตอง ตองอาบัติปาจิตตีย หรือ? ตอบวา บางทีตอง ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ หรือ? ตอบวา   
บางทีตอง ตองอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบวา บางทีตอง ตองอาบัติทุพภาษิต หรือ? ตอบวา   
ไมตองเลย.   
        [๘๖๒] มีผูถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๒ ภกิษุตองอาบัติปาราชิก หรือ? ตอบวา   
ไมตองเลย. ตองอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติถุลลัจจัย หรือ?   
ตอบวา บางทีตอง ตองอาบัติปาจิตตีย หรือ? ตอบวา บางทีตอง ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   
หรือ? ตอบวา ไมตองเลย ตองอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบวา บางทีตอง ตองอาบัติทุพภาสิต   
หรือ? ตอบวา ไมตองเลย.   
        [๘๖๓] มีผูถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๓ ภิกษตุองอาบัติปาราชิกหรือ? ตอบวา   
ไมตองเลย. ตองอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติถุลลัจจัย หรือ?   
ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาจิตตีย หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   
หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติทุพภาสิต   
หรือ? ตอบวา ไมตองเลย.   
        [๘๖๔] มีผูถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๔ ภิกษุตองอาบัติปาราชิก หรือ? ตอบวา   
บางทีตอง. ตองอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติถุลลัจจัย หรือ?   
ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาจิตตีย หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   
หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติทุพภาสิต   
หรือ? ตอบวา ไมตองเลย.   
        [๘๖๕] มีผูถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๕ ภิกษุตองอาบัติปาราชิก หรือ? ตอบวา   
บางทีตอง. ตองอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติถุลลัจจัย หรือ?   
ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาจิตตีย หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   
หรือ? ตอบวา ไมตองเลย. ตองอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติทุพภาสิต   
หรือ? ตอบวา บางทีตอง.   
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        [๘๖๖] มีผูถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๖ ภิกษุตองอาบัติปาราชิก หรือ? ตอบวา   
บางทีตอง. ตองอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติถุลลัจจัย หรือ?   
ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาจิตตีย หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติถุลลัจจัย หรือ?   
ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาจิตตีย หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ หรือ?   
ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติทุพภาสิต หรือ?   
ตอบวา ไมตองเลย.   
                สมุฏฐานวารแหงอาบัติ ๖ ท่ี ๑ จบ   
                ----------------   
                    กตาปตติวารแหงสมุฏฐานอาบัติ ๖ ท่ี ๒   
        [๘๖๗] ถามวา ดวยสมฏุฐานอาบัติท่ี ๑ ภิกษุตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๑ ภิกษุตองอาบัติ ๕ คือ   
๑. ภิกษุสําคัญวาควร สรางกฎีุดวยอาการขอเอาเอง ไมใหสงฆแสดงพื้นท่ี เกิน   
ประมาณ มีผูจบัจองไว ไมมีชานรอบ เปนทุกกฏในประโยค.   
๒. เม่ือยังไมวางกอนดินอีกกอนหนึง่ ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
๓. เม่ือวางดินกอนนั้นเสร็จแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
๔. ภิกษุสําคัญวาควรฉันโภชนะในเวลาวิกาล ตองอาบัติปาจิตตีย.   
๕. ภิกษุสําคัญวาควรรับของเคี้ยวกด็ี ของฉันก็ดี จากมือของภิกษณุีมิใชญาติ   
ผูเขาไปสูละแวกบาน ดวยมือของตนมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๑ ภิกษุตองอาบัติ ๕ เหลานี้.   
ถามวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติ   
เทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖? จัดเปน   
อธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา อาบัติเหลานั้น จดัเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางท่ีเปนศีลวบัิติ บางที   
เปนอาจารวิบัติ.   
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๕ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส   
บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ   
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.    
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เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกาย มิใชวาจา   
มิใชจิต.   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.   
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือบางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑   
บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
        [๘๖๘] ถามวา ดวยสมฏุฐานอาบัติท่ี ๒ ภกิษุตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๒ ภกิษุตองอาบัติ ๔ คือ   
๑. ภิกษุสําคัญวาควร ส่ังวา จงทํากุฎีใหฉัน เขาทํากุฎีใหเธอ มิไดใหสงฆแสดง   
พื้นที่ เกนิประมาณ มีผูจับจองไว ไมมีชานรอบ เปนทุกกฏในประโยค.   
๒. เม่ือยังไมวางกอนดินอีกกอนหนึง่ ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
๓. เม่ือวางดินกอนนั้นเสร็จแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
๔. ภิกษุสําคัญวาควรสอนธรรมแกอนุปสัมบันวาพรอมกนั ตองอาบัติปาจิตตีย.   
ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๒ ภกิษุตองอาบัติ ๔ เหลานี้.   
ถามวา อาบัติเหลานั้น จดัเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร   
บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวบัิติ บางที   
เปนอาจารวิบัติ.   
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส   
บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตวาจา มิใชกาย   
มิใชจิต.   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.   
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ   
๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
        [๘๖๙] ถามวา ดวยสมฏุฐานอาบัติท่ี ๓ ภิกษตุองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๓ ภิกษตุองอาบัติ ๕ คือ    
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๑. ภิกษุสําคัญวาควรจดัการสรางกุฎี ไมใหสงฆแสดงพืน้ท่ี เกินประมาณ มีผู   
จับจองไว ไมมีชานรอบ เปนทุกกฏในประโยค.   
๒. เม่ือยังมิไดวางกอนดินอีกกอนหน่ึง ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
๓. เม่ือวางดินกอนนั้นเสร็จแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
๔. ภิกษุสําคัญวาควรขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนตนมาฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
๕. ภิกษุสําคัญวาควร ไมหามภิกษณุีผูส่ังเสียอยูแลวฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๓ ภิกษุตองอาบัติ ๕ เหลานี้.   
ถามวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร   
บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวบัิติ บางที   
เปนอาจารวิบัติ. สงเคราะหดวยกองอาบัต ิ๕ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติสังฆา   
ทิเสส บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัตปิาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ   
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกบัวาจา   
มิใชจิต.   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.   
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาต   
กรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
        [๘๗๐] ถามวา ดวยสมฏุฐานอาบัติท่ี ๔ ภิกษุตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๔ ภิกษุตองอาบัติ ๖ คือ   
๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรม ตองอาบัติปาราชิก.   
๒. ภกิษุสําคัญวาไมควรสรางกุฎีดวยอาการขอเอาเอง มิไดใหสงฆแสดงท่ี เกิน   
ประมาณ มีผูจบัจองไว ไมมีชานรอบ เปนทุกกฏในประโยค.   
๓. เม่ือยังไมวางดินอีกกอนหนึ่ง ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
๔. เม่ือวางดินกอนนั้นเสร็จแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
๕. ภิกษุสําคัญวาไมควรฉันโภชนะในเวลาวิกาล ตองอาบัติปาจิตตีย.   
๖. ภิกษุสําคัญวาไมควรรับของของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดี จากมือภกิษณุมิีใชญาติ    
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ผูเขาไปสูละแวกบาน ดวยมือตนแลวฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๔ ภกิษุตองอาบัติ ๖ เหลานี้.   
ถามวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร   
บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวบัิติ บางที   
เปนอาจารวิบัติ.   
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๖ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก   
บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจติตีย   
บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.   
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑   
บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
        [๘๗๑] ถามวา ดวยสมฏุฐานอาบัติท่ี ๕ ภิกษุตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๕ ภิกษุตองอาบัติ ๖ คือ   
๑. ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา กลาวอวดอุตตริมนุสส   
ธรรมท่ีไมมี ไมเปนจริง ตองอาบัติปาราชิก.   
๒. ภกิษุสําคัญวาไมควร ส่ังวา จงสรางกุฎีใหฉัน เขาสรางกุฎีใหเธอ มิไดใหสงฆ   
แสดงพื้นท่ี เกนิประมาณ มีผูจับจองไว ไมมีชานรอบ เปนทุกกฏในประโยค.   
๓. เม่ือยังไมไดวางกอนดินอีกกอนหนึ่ง ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
๔. เม่ือวางกอนดินกอนนั้นแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
๕. ภิกษุสําคัญวาไมควร สอนธรรมแกอนปุสัมบันวาพรอมกัน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
๖. ภิกษุไมประสงคจะดา ไมประสงคจะดหูม่ิน ไมประสงคจะทําใหเกอเขิน กลาว   
คําเลวทราม ดวยประสงคจะลอเลน ตองอาบัติทุพภาสิต.   
ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๕ ภิกษุตองอาบัติ ๖ เหลานี้.   
ถามวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติเทาไรบรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร   
บรรดาสมถะ ๗?    
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ตอบวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวบัิติ บางที   
เปนอาจารวิบัติ.   
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๖ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก   
บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจติตีย   
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ บางทีดวยกองอาบัติทุพภาสิต.   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตวาจากับจิตมิใชกาย.   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.   
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ   
๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
        [๘๗๒] ถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๖ ภิกษุตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๖ ภิกษุตองอาบัติ ๖ คือ   
๑. ภิกษุชวนกันไปลักทรัพย ตองอาบัติปาราชิก.   
๒. ภกิษุสําคัญวาไมควร จัดการสรางกุฎี มิไดใหสงฆแสดงพื้นท่ี เกนิประมาณ มีผู   
จับจองไว ไมมีชานรอบ เปนทุกกฏในประโยค.   
๓. เม่ือยังไมไดวางกอนดินอีกกอนหนึ่ง ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
๔. เม่ือวางกอนดินกอนนั้นเสร็จแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
๕. ภิกษุสําคัญวาไมควร ขอโภชนะอันประณีต เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
๖. ภิกษุสําคัญวาไมควร ไมหามภิกษณุีผูส่ังเสียอยูแลวฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
ดวยสมุฏฐานอาบัติท่ี ๖ ภิกษุตองอาบัติ ๖ เหลานี้.   
ถามวา อาบัติเหลานั้น จดัเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติ   
เทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐาน ๖? จัดเปนอธิกรณอะไร   
บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา อาบัติเหลานั้น จดัเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวบัิติ บางที   
เปนอาจารวิบัติ.    
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สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๖ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก   
บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจติตีย   
บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายวาจาและจิต.   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวย   
สัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
                  กตาปตติวารแหงสมุฏฐานอาบัติ ๖ ท่ี ๒ จบ   
                    ----------------   
                อาปตติสมุฏฐานคาถา   
        [๘๗๓] สมุฏฐานเกิดแตกาย อันพระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพ   
พาน ทรงเกื้อกลูแกสัตวโลก ทรงเห็นวเิวก ตรัสบอกแลว อาบัติเกิด   
แตสมุฏฐานนัน้มีเทาไร? ขาพเจาขอถาม ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค   
ขอทานบอกขอนั้น.   
สมุฏฐานเกิดแตกาย อันพระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน ทรง   
เกื้อกูลสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแลว อาบัติเกดิแตสมุฏฐานนั้น   
มี ๕. ขาแตทานผูฉลาดในวภิังค ขาพเจาบอกขอนั้นแกทาน.   
สมุฏฐานเกิดแตวาจา อันพระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน   
ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวเิวก ตรัสบอกแลว อาบัติเกิดแตสมุฏฐาน   
นั้นมีเทาไร? ขาพเจาขอถาม ขาแตทานผูฉลาดในวภิังค ขอทานบอก   
ขอนั้น.   
สมุฏฐานเกิดแตวาจา อันพระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน   
ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวเิวก ตรัสบอกแลว อาบัติเกิดแต   
สมุฏฐานนั้นมี ๔. ขาแตทานผูฉลาดในวภิังค ขาพเจาบอกขอนั้นแกทาน.   
สมุฏฐานเกิดแตกาย เกิดแตวาจา อันพระพทุธเจาผูทรงเห็น   
พระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวเิวก ตรัสบอกแลว    
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อาบัติเกิดแตสมุฏฐานนั้นมีเทาไร? ขาพเจาขอถาม ขาแตทานผูฉลาดใน   
วิภังค ขอทานบอกขอนั้น.   
สมุฏฐานเกิดแตกาย เกิดแตวาจา อันพระพทุธเจาผูทรงเห็น   
พระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวเิวก ตรัสบอกแลว   
อาบัติเกิดแตสมุฏฐานนั้นมี ๕. ขาแตทานผูฉลาดในวภิังค ขาพเจาบอก   
ขอนั้นแกทาน.   
สมุฏฐานเกิดแตกาย เกิดแตจติ อันพระพุทธเจาผูทรงเห็นพระ   
นิพพาน ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแลว อาบัติ   
เกิดแตสมุฏฐานนั้นมีเทาไร? ขาพเจาขอถาม ขาแตทานผูฉลาดในวภิังค   
ขอทานบอกขอนั้น.   
สมุฏฐานเกิดแตกาย เกิดแตจติ อันพระพุทธเจาผูทรงเห็น   
พระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวเิวก ตรัสบอกแลว อาบัติ   
เกิดแตสมุฏฐานนั้นมี ๖. ขาแตทานผูฉลาดในวภิังค ขาพเจาบอกขอนั้น   
แกทาน.   
สมุฏฐานเกิดแตวาจา เกิดแตจิต อันพระพทุธเจาผูทรงเห็น   
พระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวเิวก ตรัสบอกแลว   
อาบัติเกิดแตสมุฏฐานนั้นมีเทาไร? ขาพเจาขอถาม ขาแตทานผูฉลาดใน   
วิภังค ขอทานบอกขอนั้น.   
สมุฏฐานเกิดแตวาจา เกิดแตจิต อันพระพทุธเจาผูทรงเห็นพระนพิพาน   
ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวเิวก ตรัสบอกแลว อาบัติเกิดแต   
สมุฏฐานนั้นมี ๖. ขาแตทานผูฉลาดในวภิังค ขาพเจาบอกขอนั้นแกทาน.   
สมุฏฐานเกิดแตกาย เกิดแตวาจา เกิดแตจิต อันพระพุทธเจา   
ผูทรงเห็นพระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอก   
แลว อาบัติเกดิแตสมุฏฐานนัน้มีเทาไร? ขาพเจาขอถาม ขาแตทาน   
ผูฉลาดในวภิังค ขอทานบอกขอนั้น.   
สมุฏฐานเกิดแตกาย เกิดแตวาจา เกิดแตจิต อันพระพุทธเจา   
ผูทรงเห็นพระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอก    
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แลว อาบัติเกดิแตสมุฏฐานนัน้มี ๖. ขาแตทานผูฉลาดในวภิังค ขาพเจา   
บอกขอนั้นแกทาน.   
                  อาปตติสมุฏฐานคาถาท่ี ๓ จบ   
                ---------------   
                 วิปตติปจจยวารท่ี ๔   
        [๘๗๔] ถามวา เพราะปจจัยคือศีลวบัิติ ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัยคือ ศีลวบัิติ ตองอาบัติ ๔ คือ   
๑. ภิกษุณีรูอยู ปดปาราชิกธรรม ตองอาบัติปาราชิก.   
๒. สงสัย ปดไว ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
๓. ภิกษุปดอาบัติสังฆาทิเสส ตองอาบัติปาจิตตีย.   
๔. ปดอาบัติช่ัวหยาบของตน ตองอาบัติทุกกฏ.   
เพราะปจจัยคือศีลวิบัติ ตองอาบัติ ๔ เหลานี้.   
ถามวา อาบัติเหลานั้น จดัเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร   
บรรดาสมถะ ๗? ...   
ตอบวา อาบัติเหลานั้น จดัเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวบัิติ บางที   
เปนอาจารวิบัติ.   
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก   
บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายวาจาและจิต. จัด   
เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔. ระงบัดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขา   
วินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
        [๘๗๕] ถามวา เพราะปจจัย คือ อาจารวิบัติ ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาจารวิบัติ ตองอาบัติ ๑ คือ ปดอาจารวิบัติ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
เพราะปจจัย คือ อาจารวิบัติ ตองอาบัติ ตัว ๑ นี้   
ถามวา อาบัตินั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดา   
สมถะ ๗?    
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ตอบวา อาบัตนิั้นจัดเปนวิบัติอันหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คืออาจารวิบัติ สงเคราะหดวย   
กองอาบัติหนึง่ บรรดากองอาบัติ ๗ คือดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขา   
วินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑   
        [๘๗๖] ถามวา เพราะปจจัย คือทิฏฐวิบัิติ ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือทิฏฐวิิบัติ ตองอาบัติ ๒ คือ   
๑. ไมสละทิฏฐิอันลามก เพราะสวดประกาศหามครบ ๓ จบ จบญัตติเปนทุกกฏ   
จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง เปนอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
๒. จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เพราะปจจัย คือ ทิฏฐิวิบัติ ตองอาบัติ ๒ เหลานี้.   
ถามวา อาบัติเหลานั้น จดัเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร   
บรรดาสมถะ ๗   
ตอบวา อาบัติเหลานั้น จดัเปนวิบัติ ๑ บรรดาวิบัติ ๔ คืออาจารวิบัติ   
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๒ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย   
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือเกิดแตกาย วาจา และจิต   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.   
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑   
บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
        [๘๗๗] ถามวา เพราะปจจัย คือ อาชีววิบัติ ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาชีววิบัติ ตองอาบัติ ๖ คือ   
๑. เพราะเหตุแหงอาชีวะ เพราะการณแหงอาชีวะ ภิกษุผูปรารถนาลามกอันความ   
ปรารถนาครอบงํา อวดอุตตริมนุสสธรรมท่ีไมมี ไมเปนจริง ตองอาบัติปาราชิก.   
๒. เพราะเหตุแหงอาชีวะ เพราะการณแหงอาชีวะ ภิกษุถึงความเปนผูเท่ียวชักส่ือ   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.    
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๓. เพราะเหตุแหงอาชีวะ เพราะการณแหงอาชีวะ ภิกษุกลาววา ภิกษใุดอยูในวิหาร   
ของทาน ภิกษนุั้นเปนพระอรหันต เม่ือผูฟงเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
๔. เพราะเหตุแหงอาชีวะ เพราะการณแหงอาชีวะ ภิกษุขอโภชนะอันประณีต เพื่อ   
ประโยชนตนมาฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
๕. เพราะเหตุแหงอาชีวะ เพราะการณแหงอาชีวะ ภิกษุณขีอโภชนะอันประณีต   
เพื่อประโยชนตนมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
๖. เพราะเหตุแหงอาชีวะ เพราะการณแหงอาชีวะ ภิกษุไมอาพาธ ขอแกงก็ดี ขาวสุก   
ก็ดี เพื่อประโยชนตนมาฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
เพราะปจจัย คือ อาชีววิบัติ ตองอาบัติ ๖ เหลานี้.   
ถามวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร   
บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา อาบัติเหลานั้น จดัเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือบางทีเปนศีลวบัิติ   
บางทีเปนอาจารวิบัติ.   
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๖ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก   
บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจติตีย บางที   
ดวยกองอาบัตปิาฏิเทสนียะ บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ บางทีเกดิแตกาย มิใชวาจา   
มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจติ ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต ๑ บางที   
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา   
และจิต ๑   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔   
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑   
บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
                    วปิตติปจจยวาร ท่ี ๔ จบ   
                ----------------    
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                อธิกรณปจจยวาร ท่ี ๕   
        [๘๗๘] ถามวา เพราะปจจัย คือ วิวาทาธิกรณ ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือวิวาทาธิกรณ ตองอาบัติ ๒ คือ   
๑. ดาอุปสัมบัน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
๒. ดาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
เพราะปจจัย คือ วิวาทาธิกรณ ตองอาบัติ ๒ เหลานี้.   
ถามวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร   
บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัตหินึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คืออาจารวิบัติ.   
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๒ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย   
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแตกายกับจติ มิใชวาจา ๑   
บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกดิแตกาย วาจา และจิต ๑.   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔   
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑   
บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
        [๘๗๙] ถามวา พระปจจยั คือ อนุวาทาธิกรณ ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อนวุาทาธิกรณ ตองอาบัติ ๓ คือ   
๑. ภิกษุโจทภกิษุดวยปาราชิกธรรมอันไมมีมูล ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
๒. โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสอันไมมีมูล ตองอาบัติปาจิตตีย.   
๓. โจทดวยอาจารวิบัติอันไมมีมูล ตองอาบัติทุกกฏ.   
เพราะปจจัย คือ อนุวาทาธิกรณ ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.   
ถามวา อาบัติเหลานั้น จดัเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร   
บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวบัิติ   
บางทีเปนอาจารวิบัติ.    
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สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๓ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส   
บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแตกายกับจติ มิใชวาจา ๑   
บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกดิแตกาย วาจาและจิต ๑   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.   
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาต   
กรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
        [๘๘๐] ถามวา เพราะปจจัย คือ อาปตตาธิกรณ ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาปตตาธิกรณ ตองอาบัติ ๔ คือ   
๑. ภิกษุณีรูอยูปกปดปาราชิกธรรม ตองอาบัติปาราชิก.   
๒. สงสัยปกปด ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
๓. ภิกษุปกปดอาบัติสังฆาทิเสส ตองอาบัติปาจิตตีย.   
๔. ปกปดอาจารวิบัติ ตองอาบัติทุกกฏ.   
เพราะปจจัย คือ อาปตตาธิกรณ ตองอาบัติ ๔ เหลานี้.   
ถามวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร   
บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวบัิติ บางที   
เปนอาจารวิบัติ.   
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก   
บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายวาจาและจิต.   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.   
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวย   
ปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวนิัยกับติณวัตถารกะ ๑   
        [๘๘๑] ถามวา เพราะปจจัย คือ กจิจาธิกรณ ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะปจจัย คือ กจิจาธิกรณ ตองอาบัติ ๕ คือ    
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๑. ภิกษุณีประพฤติตามภิกษผูุถูกสงฆยกวตัร ไมสละกรรมเพราะสวดประกาศหามครบ   
๓ จบ จบญัตติ เปนทุกกฏ.   
๒. จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง เปนถุลลัจจัย.   
๓. จบกรรมวาจาคร้ังสุดทาย ตองอาบัติปาราชิก   
๔. ภิกษุประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ ไมสละกรรมเพราะสวดประกาศหามครบ ๓ จบ   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.   
๕. ไมสละทิฏฐิลามก เพราะสวดประกาศหามครบ ๓ จบ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เพราะปจจัย คือ กิจจาธิกรณ ตองอาบัติ ๕ เหลานี้.   
ถามวา อาบัติเหลานั้น จดัเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร   
บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจดัเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวบัิติ บางที   
เปนอาจารวิบัติ.   
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๕ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก   
บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจติตีย   
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.   
เกิดดวยสมุฏฐานหน่ึง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายวาจา และจิต   
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.   
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญตกรณะ ๑   
บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑   
        [๘๘๒] ถามวา เวนอาบัติ ๗ และเวนกองอาบัติ ๗ เสีย อาบัตินอกนั้นจัดเปน   
วิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวย   
สมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖? จัดเปนอธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวย   
สมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?   
ตอบวา เวนอาบัติ ๗ และเวนกองอาบัติ ๗ เสีย อาบัตินอกนั้นไมจดัเปนวิบัติขอไหน   
บรรดาวิบัติ ๔ ไมสงเคราะหดวยกองอาบัตไิหน บรรดากองอาบัติ ๗ ไมเกิดดวยสมุฏฐานไหน   
บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ ไมจัดเปนอธิกรณขอไหน บรรดาอธิกรณ ๔ ไมระงับดวยสมถะขอไหน   
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บรรดาสมถะ ๗ ขอน้ัน เปนเพราะเหตุไร? เพราะเวนอาบัติ ๗ และเวนกองอาบัติ ๗ เสีย   
ไมมีอาบัติอยางอ่ืนอีก.   
                   อธิกรณปจจยวาร ท่ี ๕ จบ   
                 อนันตรเปยยาล จบ   
                ----------------   
                   หวัขอบอกวาร   
        [๘๘๓] กติปุจฉาวาร ๑ สมุฏฐานวาร ๑ กตาปตติวาร ๑ อาปตติสมุฏฐานวาร ๑   
วิปตติวาร ๑ กบัอธิกรณวาร ๑ฯ   
                  ปริยายวาร ท่ี ๖   
        [๘๘๔] ววิาทาธิกรณมีอะไรเปนประธาน? มีฐานเทาไร? มีวัตถุเทาไร? มีภูมิเทาไร   
มีเหตุเทาไร? มีมูลเทาไร? ภิกษุววิาทกนัดวยอาการเทาไร? วิวาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะ   
เทาไร?   
อนุวาทาธิกรณมีอะไรเปนประธาน? มีฐานเทาไร? มีวัตถุเทาไร? มีภูมิเทาไร?   
มีเหตุเทาไร? มีมูลเทาไร? ภิกษุโจทดวยอาการเทาไร? อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร?   
อาปตตาธิกรณมีอะไรเปนประธาน? มีฐานเทาไร? มีวัตถุเทาไร? มีภูมิเทาไร?   
มีเหตุเทาไร? มีมูลเทาไร? ภิกษุตองอาบัตดิวยอาการเทาไร? อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ   
เทาไร?   
กิจจาธิกรณมีอะไรเปนประธาน? มีฐานเทาไร? มีวัตถุเทาไร? มีภูมิเทาไร? มีเหตุ   
เทาไร? มีมูลเทาไร? กิจเกดิดวยอาการเทาไร? กิจจาธิกรณยอมระงับดวยสมถะเทาไร?   
        [๘๘๕] ถามวา ววิาทาธิกรณมีอะไรเปนประธาน?   
ตอบวา มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนประธาน มีความไมโลภ ความ   
ไมโกรธ ความไมหลง เปนประธาน.   
ถ. มีฐานเทาไร?   
ต. มีฐาน คือ เร่ืองทําความแตกราวกนั ๑๘.   
ถ. มีวัตถุเทาไร?    
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ต. มีวัตถุทําความแตกราวกัน ๑๘.   
ถ. มีภูมิเทาไร?   
ต. มีภูมิ คือ วตัถุทําความแตกราวกนั ๑๘.   
ถ. มีเหตุเทาไร?   
ต. มีเหตุ ๙ คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓.   
ถ. มีมูลเทาไร?   
ต. มีมูล ๑๒.   
ถ. ภิกษวุิวาทกนัดวยอาการเทาไร?   
ต. ภิกษุววิาทกนัดวยอาการ ๒ คือ เห็นวาเปนธรรม ๑ เหน็วาไมเปนธรรม ๑.   
ถ. วิวาทาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. วิวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ ๒ คือ ดวยสัมมุขาวินยั ๑ ดวยเยภยุยสิกา ๑   
        [๘๘๖] ถามวา อนวุาทาธิกรณมีอะไรเปนประธาน?   
ตอบวา มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนประธาน มีความไมโลภ ความ   
ไมโกรธ ความไมหลง เปนประธาน.   
ถ. มีฐานเทาไร?   
ต. มีฐาน คือ วบัิติ ๔.   
ถ. มีวัตถุเทาไร?   
ต. มีวัตถุ คือ วบัิติ ๔.   
ถ. มีภูมิเทาไร?   
ต. มีภูมิ คือ วบัิติ ๔.   
ถ. มีเหตุเทาไร?   
ต. มีเหตุ ๙ คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓.   
ถ. มีมูลเทาไร?   
ต. มีมูล ๑๔.   
ถ. ภิกษุโจทดวยอาการเทาไร?   
ต. ภิกษุโจทดวยอาการ ๒ คือ ดวยวัตถุ ๑ ดวยอาบัติ ๑.   
ถ. อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร?    
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ต. อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ ๔ คือ ดวยสัมมุขาวนิัย ๑ ดวยสติวินยั ๑ ดวย   
อมูฬหวินยั ๑ ดวยตัสสปาปยสิกา ๑.   
        [๘๘๗] ถามวา อาปตตาธิกรณมีอะไรเปนประธาน?   
ตอบวา มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนประธาน มีความไมโลภ ความ   
ไมโกรธ ความไมหลง เปนประธาน.   
ถ. มีฐานเทาไร?   
ต. มีฐาน คือ กองอาบัติ ๗.   
ถ. มีวัตถุเทาไร?   
ต. มีวัตถุ คือ กองอาบัติ ๗.   
ถ. มีภูมิเทาไร?   
ต. มีภูมิ คือ กองอาบัติ ๗.   
ถ. มีเหตุเทาไร?   
ต. มีเหตุ ๙ คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓.   
ถ. มีมูลเทาไร?   
ต. มีมูล คือ สมุฏฐานอาบัติ ๖.   
ถ. ภิกษุตองอาบัติดวยอาการเทาไร?   
ต. ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๖ คือ ไมละอาย ๑ ไมรู ๑ สงสัยแลวขืนทํา ๑   
สําคัญวาควรในของไมควร ๑ สําคัญวาไมควรในของควร ๑ ลืมสติ ๑.   
ถ. อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ ๓ คือ ดวยสัมมุขาวนิัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑   
ดวยติณวัตถารกะ ๑.   
        [๘๘๘] ถามวา กิจจาธิกรณมีอะไรเปนประธาน?   
ตอบวา มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนประธาน มีความไมโลภ ความ   
ไมโกรธ ความไมหลง เปนประธาน.   
ถ. มีฐานเทาไร?   
ต. มีฐาน คือ กรรม ๔.   
ถ. มีวัตถุเทาไร?    
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ต. มีวัตถุ คือ กรรม ๔.   
ถ. มีภูมิเทาไร?   
ต. มีภูมิ คือ กรรม ๔.   
ถ. มีเหตุเทาไร?   
ต. มีเหตุ ๙ คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓.   
ถ. มีมูลเทาไร?   
ต. มีมูล ๑ คือ สงฆ.   
ถ. กิจเกิดดวยอาการเทาไร?   
ต. กิจเกดิดวยอาการ ๒ คือ ดวยญัตติ ๑ ดวยอปโลกน. ๑   
ถ. กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะอยางหน่ึง คือ ดวยสัมมุขาวินัย.   
        [๘๘๙] ถามวาสมถะ มีเทาไร?   
ตอบวา สมถะมี ๗ คือ สัมมุขาวินัย สติวินยั อมูฬหวนิัย ปฏิญญาตกรณะ   
เยภยุยสิกา ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ สมถะมี ๗ เหลานี้.   
ถ. บางทีสมถะ ๗ เหลานี้ เปนสมถะ ๑๐ สมถะ ๑๐ เปนสมถะ ๗ ดวยอํานาจ   
วัตถุโดยปริยาย หรือ?   
ต. บางทีเปนได ก็บางทีเปนไดอยางไร? คือ วิวาทาธิกรณมีสมถะ ๒ อนุวาทาธิกรณ   
มีสมถะ ๔ อาปตตาธิกรณมีสมถะ ๓ กิจจาธิกรณมีสมถะ ๑ อยางนี้ท่ีสมถะ ๗ เปนสมถะ ๑๐   
สมถะ ๑๐ เปนสมถะ ๗ ดวยอํานาจวัตถุโดยปริยาย.   
                 ปริยายวารท่ี ๖ จบ   
                  -----------   
                  สาธารณวารท่ี ๗   
        [๘๙๐] ถามวา สมถะเทาไร ท่ัวไปแกวิวาทาธิกรณ? สมถะเทาไร ไมท่ัวไปแก   
วิวาทาธิกรณ? สมถะเทาไร ท่ัวไปแกอนวุาทาธิกรณ? สมถะเทาไร ไมท่ัวไปแกอนวุาทาธิกรณ?   
สมถะเทาไร ท่ัวไปแกอาปตตาธิกรณ? สมถะเทาไร ไมท่ัวไปแกอาปตตาธิกรณ? สมถะเทาไร   
ท่ัวไปแกกจิจาธิกรณ? สมถะเทาไร ไมท่ัวไปแกกจิจาธิกรณ?    
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ตอบวา สมถะ ๒ อยาง ท่ัวไปแกววิาทาธิกรณ คือ สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกา. สมถะ   
๕ อยาง ไมท่ัวไปแกวิวาทาธิกรณ คือ สติวนิัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา   
ติณวัตถารกะ.   
สมถะ ๔ อยาง ท่ัวไปแกอนวุาทาธิกรณ คือ สัมมุขาวินัย สติวินยั อมูฬหวนิัย   
ตัสสปาปยสิกา. สมถะ ๓ อยาง ไมท่ัวไปแกอนุวาทาธิกรณ คือ เยภุยยสิกา ปฏิญญาตกรณะ   
ติณวัตถารกะ.   
สมถะ ๓ อยาง ท่ัวไปแกอาปตตาธิกรณ คือ สัมมุขาวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตณิ   
วัตถารกะ. สมถะ ๔ อยาง ไมท่ัวไปแกอาปตตาธิกรณ คือ เยภยุยสิกา สติวินัย อมูฬหวินยั   
ตัสสปาปยสิกา.   
สมถะอยางหนึ่ง ท่ัวไปแกกจิจาธิกรณ คือ สัมมุขาวินัย. สมถะ ๖ อยาง ไมท่ัวไป   
แกกจิจาธิกรณ คือ เยภยุยสิกา สติวินัย อมูฬวนิัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา   
ติณวัตถารกะ.   
                สาธารณวารที่ ๗ จบ   
                ----------------   
                  ตัพภาคิยวารท่ี ๘   
        [๘๙๑] ถามวา สมถะเทาไร เปนไปในสวนนั้นแหงววิาทาธิกรณ? สมถะเทาไร   
เปนไปในสวนอ่ืนแหงววิาทาธิกรณ? สมถะเทาไร เปนไปในสวนนั้นแหงอนวุาทาธิกรณ?   
สมถะเทาไร เปนไปในสวนอ่ืนแหงอนุวาทาธิกรณ? สมถะเทาไร เปนไปในสวนนั้นแหง   
อาปตตาธิกรณ? สมณะเทาไร เปนไปในสวนอ่ืนแหงอาปตตาธิกรณ? สมถะเทาไร เปนไป   
ในสวนนั้นแหงกิจจาธิกรณ? สมถะเทาไรเปนไปในสวนอ่ืนแหงกิจจาธิกรณ?   
ตอบวา สมถะ ๒ อยาง เปนไปในสวนนั้นแหงววิาทาธิกรณ คือสัมมุขาวนิัย   
เยภยุยสิกา. สมถะ ๕ อยาง เปนไปในสวนอ่ืนแหงวิวาทาธิกรณ คือ สติวินัย อมูฬหวนิัย   
ปฏิญญาตกรณะ ตสัสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ.   
สมถะ ๔ อยาง เปนไปในสวนนั้นแหงอนวุาทาธิกรณ คือ สัมมุขาวินัย สติวินยั   
อมูฬหวินยั ตสัสปาปยสิกา. สมถะ ๓ อยาง เปนไปในสวนอ่ืนแหงอนวุาทาธิกรณ คือ   
เยภยุยสิกา ปฏิญญาตกรณะ ติณวัตถารกะ.    
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สมถะ ๓ อยาง เปนไปในสวนนั้นแหงอาปตตาธิกรณ คือ สัมมุขาวินัย ปฏิญญาต   
กรณะ ตณิวัตถารกะ. สมถะ ๔ อยาง เปนไปในสวนอ่ืนแหงอาปตตาธิกรณ คือ เยภุยยสิกา   
สติวินัย อมูฬหวินยั ตัสสปาปยสิกา.   
สมถะอยางหนึ่ง เปนไปในสวนนั้นแหงกจิจาธิกรณ คือ สัมมุขาวินัย. สมถะ ๖   
อยาง เปนไปในสวนอ่ืนแหงกิจจาธิกรณ คือ เยภยุยสิกา สติวินัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ   
ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ.   
                ตัพภาคิยวารท่ี ๘ จบ   
                ----------------   
                วารท่ี ๙ วาดวยสมถะทั่วไปแกสมถะ   
        [๘๙๒] สมถะท่ัวไปแกสมถะ สมถะไมท่ัวไปแกสมถะ สมถะบางอยางท่ัวไปแก   
สมถะ สมถะบางอยางไมท่ัวไปแกสมถะ.   
ถามวา อยางไร สมถะบางอยางท่ัวไปแกสมถะ อยางไร สมถะบางอยางไมท่ัวไป   
แกสมถะ?   
ตอบวา เยภยุยสิกา ท่ัวไปแกสัมมุขาวินัย ไมท่ัวไปแกสติวินัย อมูฬหวนิัย   
ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ.   
สติวินัย  ท่ัวไปแกสัมมุขาวนิัย ไมท่ัวไปแกอมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา   
ติณวัตถารกะ เยภยุยสิกา.   
อมูฬหวินยั ท่ัวไปแกสัมมุขาวินัย ไมท่ัวไปแกปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา   
ติณวัตถารกะ เยภยุยสิกา สติวินัย.   
ปฏิญญาตกรณะ ท่ัวไปแกสัมมุขาวินัย ไมท่ัวไปแกตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ   
เยภยุยสิกา สติวินัย อมูฬหวนิัย.   
ตัสสปาปยสิกา ท่ัวไปแกสัมมุขาวินัย ไมท่ัวไปแกติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินัย   
อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ.   
ติณวัตถารกะ ท่ัวไปแกสัมมุขาวินัย ไมท่ัวไปแกเยภุยยสิกา สติวินยั อมูฬหวินยั   
ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา.   
สมถะบางอยาง ท่ัวไปแกสมถะอยางนี้ สมถะบางอยาง ไมท่ัวไปแกสมถะอยางนี้.   
                   วารท่ี ๙ วาดวยสมถะท่ัวไปแกสมถะ จบ   
                                            ----------------    
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                วารท่ี ๑๐ วาดวยสมถะเปนไปในสวนนั้นแหงสมถะ   
        [๘๙๓] สมถะเปนไปในสวนนั้นแหงสมถะ สมถะเปนไปในสวนอ่ืนแหงสมถะ   
สมถะบางอยาง เปนไปในสวนนัน้แหงสมถะ สมถะบางอยางเปนไปในสวนอ่ืนแหงสมถะ.   
ถามวา อยางไร สมถะบางอยางเปนไปในสวนนั้นแหงสมถะ อยางไร สมถะบางอยาง   
เปนไปในสวนอ่ืนแหงสมถะ?   
ตอบวา เยภยุยสิกาเปนไปในสวนนั้นแหงสัมมุขาวินัย เปนไปในสวนอ่ืนแหงสติ   
วินัย อมูฬหวนิัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ.   
สติวินัยเปนไปในสวนนั้นแหงสัมมุขาวินยั เปนไปในสวนอ่ืนแหงอมูฬหวินยั   
ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ เยภยุยสิกา.   
อมูฬหวินยัเปนไปในสวนนัน้แหงสัมมุขาวินยั เปนไปในสวนอ่ืนแหงปฏิญญาตกรณะ   
ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินัย.   
ปฏิญญาตกรณะเปนไปในสวนนั้นแหงสัมมุขาวินัย เปนไปในสวนอ่ืนแหงตัสสปา   
ปยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินยั.   
ตัสสปาปยสิกาเปนไปในสวนนั้นแหงสัมมุขาวินัย เปนไปในสวนอ่ืนแหงติณวัตถาร   
กะเยภยุยสิกา สติวินัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ.   
ติณวัตถารกะ เปนไปในสวนนั้นแหงสัมมุขาวินัย เปนไปในสวนอ่ืนแหงเยภยุยสิกา   
สติวินัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา.   
สมถะบางอยาง เปนไปในสวนนัน้แหงสมถะอยางนี้ สมถะบางอยางเปนไปในสวน   
อ่ืนแหงสมถะอยางนี้.   
วารท่ี ๑๐ วาดวยสมถะเปนไปในสวนนั้นแหงสมถะ จบ   
                ----------------   
                    สมถสัมมุขาวินัยวารท่ี ๑๑   
        [๘๙๔] สมถะคือสัมมุขาวินัย สัมมุขาวินัยคือสมถะ. สมถะคือเยภยุยสิกา   
เยภยุยสิกาคือสมถะ. สมถะคือสติวินัย สติวินัยคือสมถะ. สมถะคืออมูฬหวินยั อมูฬหวินยัคือ   
สมถะ. สมถะคือปฏิญญาตกรณะ ปฏิญญาตกรณะคือสมถะ. สมถะคือตัสสปาปยสิกา   
ตัสสปาปยสิกาคือสมถะ. สมถะคือติณวัตถารกะ ติณวัตถารกะคือสมถะ.    
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สมถะเหลานี้ คือ เยภยุยสิกา สติวินัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปย   
สิกา ติณวัตถารกะเปนสมถะ, มิใชเปนสัมมุขาวินัย, สัมมุขาวินัยเปนสมถะและเปน   
สัมมุขาวินัย.   
สมถะเหลานี้ คือ สติวินัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ ตสัสปาปยสิกา ติณ   
วัตถารกะ สัมมุขาวินัยเปนสมถะ, มิใชเปนเยภยุยสิกา, เยภุยยสิกาเปนสมถะและเปน   
เยภยุยสิกา.   
สมถะเหลานี้ คือ อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ   
สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกาเปนสมถะ, มิใชเปนสติวินัย, สติวนิัยเปนสมถะและเปนสติวนิัย.   
สมถะเหลานี้ คือ ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ สัมมุขาวินัย   
เยภยุยสิกา สติวินัยเปนสมถะ, มิใชเปนอมูฬหวินยั, อมูฬหวินยัเปนสมถะและเปน   
อมูฬหวินยั.   
สมถะเหลานี้ คือ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ สัมมุขาวนิัย เยภยุยสิกา สติวินัย   
อมูฬหวินยัเปนสมถะ, มิใชเปนปฏิญญาตกรณะ, ปฏิญญาตกรณะเปนสมถะและเปน   
ปฏิญญาตกรณะ.   
สมถะเหลานี้ คือ ติณวัตถารกะ สัมมุขาวินยั เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินยั   
ปฏิญญาตกรณะเปนสมถะ, มิใชเปนตัสสปาปยสิกา, ตัสสปาปยสิกาเปนสมถะและเปน   
ตัสสปาปยสิกา.   
สมถะเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ   
ตัสสปาปยสิกาเปนสมถะ, มิใชเปนติณวัตถารกะ, ติณวัตถารกะเปนสมถะและเปนตณิวัตถารกะ.   
        [๘๙๕] วนิัยคือสัมมุขาวินัย สัมมุขาวนิัยคือวนิัย. วนิัยคือเยภยุยสิกา เยภุยยสิกา   
คือวินัย. วินยัคือสติวินัย สติวนิัยคือวนิัย วินยัคืออมูฬหวินยั อมูฬหวนัิยคือวินัย. วินยัคือ   
ปฏิญญาตกรณะ ปฏิญญาตกรณะคือวินยั. วินัยคือตัสสปาปยสิกา ตัสสปาปยสิกาคือวินัย.   
วินัยคือติณวัตถารกะ ติณวัตถารกะคือวินยั.   
                  สมถสัมมุขาวินัยวารท่ี ๑๑ จบ   
                                ----------------    
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                   วนิัยวารท่ี ๑๒   
        [๘๙๖] วนิัย บางอยางเปนสัมมุขาวินยั บางอยางไมเปนสัมมุขาวินยั, สัมมุขาวินัย   
เปนวินยั และเปนสัมมุขาวินยั.   
วินัยบางอยางเปนเยภุยยสิกา บางอยางไมเปนเยภุยยสิกา, เยภยุยสิกาเปนวินัย   
และเปนเยภุยยสิกา.   
วินัยบางอยางเปนสติวินยั บางอยางไมเปนสติวินัย, สติวนิัยเปนวินยัและเปน   
สติวินัย.   
วินัยบางอยางเปนอมูฬหวินยั บางอยางไมเปนอมูฬหวินยั, อมูฬหวินยัเปนวินยั   
และเปนอมูฬหวินยั.   
วินัยบางอยางเปนปฏิญญาตกรณะ บางอยางไมเปนปฏิญญาตกรณะ, ปฏิญญาตกรณะ   
เปนวินยั และเปนปฏิญญาตกรณะ.   
วินัยบางอยางเปนตัสสปาปยสิกา บางอยางไมเปนตัสสปาปยสิกา, ตัสสปาปยสิกา   
เปนวินยั และเปนตัสสปาปยสิกา.   
วินัยบางอยางเปนติณวัตถารกะ บางอยางไมเปนติณวัตถารกะ, ติณวัตถารกะเปนวินยั   
และเปนติณวตัถารกะ.   
                 วินยัวารท่ี ๑๒ จบ   
                ----------------   
                   กุศลวารท่ี ๑๓   
        [๘๙๗] สัมมุขาวินัย เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต.   
เยภยุยสิกา เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต.   
สติวินัย เปนกศุล อกุศล อัพยากฤต.   
อมูฬหวินยั เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต.   
ปฏิญญาตกรณะ เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต.   
ตัสสปาปยสิกา เปนกุศล อกศุล อัพยากฤต.   
ติณวัตถารกะ เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต.    
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สัมมุขาวินัย บางทีเปนกุศล บางทีเปนอัพยากฤต, สัมมุขาวินัยเปนอกุศล ไมมี.   
เยภยุยสิกา บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.   
สติวินัย บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.   
อมูฬหวินยั บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.   
ปฏิญญาตกรณะ บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.   
ตัสสปาปยสิกา บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.   
ติณวัตถารกะ บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกศุล บางทีเปนอัพยากฤต.   
        [๘๙๘] ววิาทาธิกรณ เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต. อนุวาทาธิกรณ เปนกุศล   
อกุศล อัพยากฤต. อาปตตาธิกรณ เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต. กิจจาธิกรณ เปนกุศล   
อกุศล อัพยากฤต.   
วิวาทาธิกรณ บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกศุล บางทีเปนอัพยากฤต.   
อนุวาทาธิกรณ บางทีเปนกศุล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.   
อาปตตาธิกรณ บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต. อาปตตาธิกรณ เปนกุศลไมมี.   
กิจจาธิกรณ บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.   
                 กุศลวารท่ี ๑๓ จบ   
                ----------------   
                   จักรเปยยาล ยัตถวารท่ี ๑๔   
        [๘๙๙] เยภุยยสิกาใชได ณ ท่ีใด สัมมุขาวินัยใชได ณ ท่ีนั้น สัมมุขาวินัยใชได   
ณ ท่ีใด เยภุยยสิกาใชได ณ ท่ีนั้น ณ ท่ีนั้นใชสติวินยั อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ ตสัสปา   
ปยสิกา และติณวัตถารกะไมได.   
สติวินัยใชได ณ ท่ีใด สัมมุขาวินัยใชได ณ ท่ีนั้น สัมมุขาวินัยใชได ณ ท่ีใด สติ   
วินัยใชได ณ ท่ีนั้น ณ ท่ีนั้นใชอมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ   
และเยภยุยสิกาไมได.   
อมูฬหวินยัใชได ณ ท่ีใด สัมมุขาวินัยใชได ณ ท่ีนั้น สัมมุขาวินัยใชได ณ ท่ีใด   
อมูฬหาวินยัใชได ณ ท่ีนั้น ณ ท่ีนั้นใชปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา   
และสติวินยัไมได.    
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ปฏิญญาตกรณะใชได ณ ท่ีใด สัมมุขาวินยัใชได ณ ท่ีนัน้ สัมมุขาวินัยใชได ณ ท่ีใด   
ปฏิญญาตกรณะใชได ณ ท่ีนั้น ณ ท่ีนั้นใชตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ เยภยุยสิกา สติวินัย   
และอมูฬหวนิยัไมได.   
ตัสสปาปยสิกาใชได ณ ท่ีใด สัมมุขาวินัยใชได ณ ท่ีนั้น สัมมุขาวินัยใชได ณ ท่ีใด   
ตัสสปาปยสิกาใชได ณ ท่ีนัน้ ณ ท่ีนัน้ใชตณิวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวนิัย อมูฬหวินยั   
และปฏิญญาตกรณะไมได.   
ติณวัตถารกะใชได ณ ท่ีใด สัมมุขาวินัยใชได ณ ท่ีนัน้ สัมมุขาวินัยใชได ณ ท่ีใด   
ติณวัตถารกะใชได ณ ท่ีนั้น ณ ท่ีนั้นใชเยภยุยสิกา สติวินยั อมูฬหวนิัย ปฏิญญาตกรณะ   
และตัสสปาปยสิกาไมได.   
        [๙๐๐] เยภุยยสิกามี ณ ท่ีใด สัมมุขาวนิัยมี ณ ท่ีนั้น สัมมุขาวินัยมี ณ ท่ีใด   
เยภยุยสิกามี ณ ท่ีนั้น ณ ท่ีนั้นไมมีสติวนิยั อมูฬหวนิัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา   
และติณวัตถารกะ.   
สติวินัยมี ณ ท่ีใด สัมมุขาวินยัมี ณ ท่ีนั้น สัมมุขาวินัยมี ณ ท่ีใด สติวินยัมี ณ   
ท่ีนั้น ณ ท่ีนั้นไมมีอมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ และเยภุยยสิกา   
คือ (จัดสัมมุขาวินัยเปนมูล) ... ติณวัตถารกะมี ณ ท่ีใด สัมมุขาวินัยมี ณ ท่ีนั้น สัมมุขาวินัยมี   
ณ ท่ีใด ตณิวัตถารกะมี ณ ท่ีนั้น ณ ท่ีนั้นไมมีเยภยุยสิกา สติวินัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ   
และตัสสปาปยสิกา.   
                   จักรเปยยาล ยัตถวารท่ี ๑๔   
                ----------------   
                   สมยวารท่ี ๑๕   
        [๙๐๑] สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัยกับเยภุยยสิกา สมัยนั้น เยภยุยสิกา   
ใชได ณ แหงใด สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงนั้น สัมมุขาวนิัยใชได ณ แหงใด เยภุยยสิกาใชได   
ณ แหงนั้น แต ณ แหงนั้น สติวินยั อมูฬหวนิัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา และ   
ติณวัตถารกะ ใชไมได.   
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัยกับสติวินัย สมัยนัน้ สติวินยัใชได ณ แหงใด   
สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงนั้น สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงใด สติวินยัใชได ณ แหงนัน้ แต    
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ณ แหงนั้น อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ ตสัสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ และเยภยุยสิกา   
ใชไมได.   
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัยกับอมูฬหวินยั สมัยนั้น อมูฬหวินัยใชได   
ณ แหงใด สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงนั้น สัมมุขาวินัย ใชได ณ แหงใด อมูฬหวินยัใชได   
ณ แหงนั้น แต ณ แหงนั้นปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา และ   
สติวินัย ใชไมได.   
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย กับปฏิญญาตกรณะ สมัยนั้น ปฏิญญาตกรณะ   
ใชได ณ แหงใด สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงนั้น สัมมุขาวนิัยใชได ณ แหงใด ปฏิญญาตกรณะ   
ใชได ณ แหง นั้น, แต ณ แหงนั้น ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินัย   
และอมูฬหวนิยั ใชไมได.   
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัยกับตัสสปาปยสิกา สมัยนั้น ตัสสปาปยสิกา   
ใชได ณ แหงใด สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงนั้น สัมมุขาวนิัยใชได ณ แหงใด ตัสสปาปยสิกา   
ใชได ณ แหงนั้น แต ณ แหงนั้น ติณวัตถารกะ เยภยุยสิกา สติวินัย อมูฬหวินยั และ   
ปฏิญญาตกรณะ ใชไมได.   
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ สมัยนั้น ตณิวตัถารกะใชได   
ณ แหงใด สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงนั้น สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงใด ตณิวัตถารกะใชได   
ณ แหงนั้น แต ณ แหงนั้น เยภุยยสิกา สติวนิัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ และ   
ตัสสปาปยสิกา ใชไมได.   
                 สมยวารท่ี ๑๕ จบ   
                ----------------   
                  สังสัฏฐวารที่ ๑๖   
        [๙๐๒] ถามวา ธรรมเหลานั้น คือ อธิกรณกด็ี สมถะก็ดี รวมกันหรือแยกกัน   
และนักปราชญพึงไดเพื่อยักยายบัญญัติธรรมเหลานี้ทําใหตางกัน. ธรรมเหลานี้ คือ อธิกรณก็ดี   
สมถะก็ดี รวมกันไมแยกกัน และนักปราชญพึงไดเพื่อยักยายบัญญัติธรรมเหลานี้ทําใหตางกัน   
หรือ?    
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ตอบวา ขอน้ันนักปราชญไมพึงกลาววาอยางนั้น ธรรมเหลานี้คือ อธิกรณก็ดีสมถะ   
ก็ดี รวมกันไมแยกกัน และนักปราชญไมพงึไดเพื่อยักยายบัญญัติธรรมเหลานี้ทําใหตางกัน.   
ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะพระผูมีพระภาคตรัสไวแลวมิใชหรือวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อธิกรณ   
๔ สมถะ ๗ เหลานี้ อธิกรณระงับดวยสมถะ สมถะระงับดวยอธิกรณอยางนี้ ธรรมเหลานี้   
จึงรวมกนัไมแยกกนั และนักปราชญไมพึงไดเพื่อยักยายบัญญัติธรรมเหลานี้ทําใหตางกัน.   
                สังสัฏฐวารที่ ๑๖ จบ   
                ----------------   
                  สัมมันติวารท่ี ๑๗   
        [๙๐๓] ถามวา ววิาทาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร. อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ   
เทาไร? อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร? กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร?   
ตอบวา ววิาทาธิกรณระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภยุยสิกา ๑   
อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ ๔ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวนิัย ๑ อมูฬหวินยั ๑   
ตัสสปาปยสิกา ๑.   
อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ ๓ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑   
ติณวัตถารกะ ๑.   
กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะอยางหนึ่ง คือ สัมมุขาวินัย.   
ถ. วิวาทาธิกรณกับอนวุาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. วิวาทาธิกรณกับอนวุาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๕ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑   
เยภยุยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑.   
ถ. วิวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. วิวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๔ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑   
เยภยุยสิกา ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑.   
ถ. วิวาทาธิกรณกับกจิจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. วิวาทาธิกรณกับกจิจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑   
เยภยุยสิกา ๑   
ถ. อนุวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?    
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ต. อนุวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๖ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑   
สติวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑.   
ถ. อนุวาทาธิกรณกับกจิจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. อนุวาทาธิกรณกับกจิจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๔ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑   
สติวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑.   
ถ. อาปตตาธิกรณกับกจิจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. อาปตตาธิกรณกับกจิจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๓ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑   
ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑.   
ถ. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๗ อยาง คือ   
สัมมุขาวินัย ๑ เยภยุยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑   
ติณวัตถารกะ ๑.   
ถ. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๕ อยาง คือ   
สัมมุขาวินัย ๑ เยภยุยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑.   
ถ. วิวาทาธิกรณ อนวุาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ   
เทาไร?   
ต. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ   
๗ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภยุยสิกา ๑ สติวินยั ๑ อมูฬหวินยั ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑   
ตัสสปาปยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑.   
                สัมมันติวาร ท่ี ๑๗ จบ   
                ----------------   
                   สัมมันตินสัมมันติวาร ท่ี ๑๘   
        [๙๐๔] ถามวา ววิาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?   
อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร? อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ   
เทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร? กิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?    
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ตอบวา ววิาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ ไม   
ระงับดวยสมถะ ๕ คือ สติวินยั ๑ อมูฬหวินยั ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑   
ติณวัตถารกะ ๑.   
อนุวาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑   
ตัสสปาปยสิกา ๑ ไมระงับดวยสมถะ ๓ คือ เยภยุยสิกา ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตณิวัตถารกะ ๑   
อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ ๓ คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑   
ไมระงับดวยสมถะ ๔ คือ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑.   
กิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๑ คือ สัมมุขาวินัย ไมระงับดวยสมถะ ๖ คือ เยภยุยสิกา   
๑ สติวินยั ๑ อมูฬหวินยั ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑.   
ถ. วิวาทาธิกรณกับอนวุาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. วิวาทาธิกรณกับอนวุาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๕ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑   
สติวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ไมระงับดวยสมถะ ๒ คือ ปฏิญญาตกรณะ ๑   
ติณวัตถารกะ ๑.   
ถ. วิวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. วิวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑   
เยภยุยสิกา ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑ ไมระงับดวยสมถะ ๓ คือ สติวินัย ๑   
อมูฬหวินยั ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑   
ถ. วิวาทาธิกรณกับกจิจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. วิวาทาธิกรณกับกจิจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภยุยสิกา ๑   
ไมระงับดวยสมถะ ๕ คือ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑   
ติณวัตถารกะ ๑.   
ถ. อนุวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. อนุวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๖ คือ สัมมุขาวินัย ๑   
สติวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑ ไมระงบั   
ดวยสมถะ ๑ คือ เยภยุยสิกา.   
ถ. อนุวาทาธิกรณกับกจิจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?    
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ต. อนุวาทาธิกรณกับกจิจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑   
อมูฬหวินยั ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ไมระงับดวยสมถะ ๓ คือ เยภยุยสิกา ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑   
ติณวัตถารกะ ๑.   
ถ. อาปตตาธิกรณกับกจิจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. อาปตตาธิกรณกับกจิจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๓ คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาต   
กรณะ ๑ ติณวตัถารกะ ๑ ไมระงับดวยสมถะ ๔ คือ เยภยุยสิกา ๑ สติวินยั ๑ อมูฬหวินยั ๑   
ตัสสปาปยสิกา ๑.   
ถ. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไม   
ระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๗ คือ   
สัมมุขาวินัย ๑ เยภยุยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑   
ติณวัตถารกะ ๑.   
ถ. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับ   
ดวยสมถะเทาไร?   
ต. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๕ คือ   
สัมมุขาวินัย ๑ เยภยุยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑  ตัสสปาปยสิกา ๑ ไมระงับดวย   
สมถะ ๒ คือ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑.   
ถ. อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับ   
ดวยสมถะเทาไร?   
ต. อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๖ คือ   
สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑   
ไมระงับดวยสมถะ ๑ คือ เยภยุยสิกา.   
ถ. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ   
เทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?   
ต. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณระงับดวยสมถะ ๗   
คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภยุยสิกา ๑ สติวินยั ๑ อมูฬหวินยั ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑   
ติณวัตถารกะ ๑.   
                  สัมมันตินสัมมันติวาร ท่ี ๑๘ จบ   
                        ----------------   
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                สมถาธิกรณวาร ท่ี ๑๙   
        [๙๐๕] ถามวา สมถะระงับดวยสมถะ สมถะระงับดวยอธิกรณ อธิกรณ   
ระงับดวยสมถะ อธิกรณระงับดวยอธิกรณ หรือ?   
ตอบวา สมถะบางอยางระงับดวยสมถะ สมถะบางอยางไมระงับดวยสมถะ สมถะ   
บางอยางระงับดวยอธิกรณ สมถะบางอยางไมระงับดวยอธิกรณ อธิกรณบางอยางระงับดวยสมถะ   
อธิกรณบางอยางไมระงับดวยสมถะ อธิกรณบางอยางระงับดวยอธิกรณ อธิกรณบางอยางไม   
ระงับดวยอธิกรณ.   
        [๙๐๖] ถามวา อยางไร สมถะบางอยางระงับดวยสมถะ สมถะบางอยางไมระงับ   
ดวยสมถะ?   
ตอบวา เยภยุยสิกา ระงับดวยสัมมุขาวินยั ไมระงับดวยสติวินยั อมูฬหวนิัย   
ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา และติณวัตถารกะ.   
สติวินัย ระงับดวยสัมมุขาวนิัย ไมระงับดวยอมฬูหวินยั ปฏิญญาตกรณะ   
ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ และเยภุยยสิกา.   
อมูฬหวินยั ระงับดวยสัมมุขาวินัย ไมระงับดวยปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา   
ติณวัตถารกะ เยภยุยสิกา และสติวินยั.   
ปฏิญญาตกรณะ ระงับดวยสัมมุขาวินัย ไมระงับดวยตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ   
เยภยุยสิกา สติวินัย และอมูฬหวินยั.   
ตัสสปาปยสิกา ระงับดวยสัมมุขาวินัย ไมระงับดวยติณวัตถารกะ เยภยุยสิกา   
สติวินัย อมูฬหวินยั และปฏิญญาตกรณะ.   
ติณวัตถารกะ ระงับดวยสัมมุขาวินัย ไมระงับดวยเยภยุยสิกา สติวินัย อมูฬหวินยั   
ปฏิญญาตกรณะ และตัสสปาปยสิกา.   
อยางนี้ สมถะบางอยางระงับดวยสมถะ อยางนี้ สมถะบางอยางไมระงับดวยสมถะ.   
        [๙๐๗] ถามวา อยางไร สมถะบางอยางระงับดวยอธิกรณ อยางไร สมถะบางอยาง   
ไมระงับดวยอธิกรณ?   
ตอบวา สัมมุขาวินัย ไมระงับดวยววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ   
แตระงับดวยกจิจาธิกรณ.    
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เยภยุยสิกา ไมระงับดวยววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับดวย   
กิจจาธิกรณ.   
สติวินัย ไมระงับดวยววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับดวย   
กิจจาธิกรณ.   
อมูฬหวินยั ไมระงับดวยววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับดวย   
กิจจาธิกรณ.   
ปฏิญญาตกรณะ ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับ   
ดวยกิจจาธิกรณ.   
ตัสสปาปยสิกา ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับ   
ดวยกิจจาธิกรณ.   
ติณวัตถารกะ ไมระงับดวยววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับ   
ดวยกิจจาธิกรณ.   
อยางนี้ สมถะบางอยางระงับดวยอธิกรณ อยางนี้ สมถะบางอยางไมระงับดวย   
อธิกรณ.   
        [๙๐๘] ถามวา อยางไร อธิกรณบางอยางระงับดวยสมถะ อยางไร อธิกรณบางอยาง   
ไมระงับดวยสมถะ?   
ตอบวา ววิาทาธิกรณ ระงับดวยสัมมุขาวนิัย และเยภยุยสิกา ไมระงับดวยสติวินัย   
อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา และติณวัตถารกะ.   
อนุวาทาธิกรณ ระงับดวยสัมมุขาวินัย สติวินัย อมูฬหวนิัย และตัสสปาปยสิกา   
ไมระงับดวยเยภุยยสิกา ปฏิญญาตกรณะ และติณวัตถารกะ.   
อาปตตาธิกรณ ระงับดวยสัมมุขาวินัย ปฏิญญาตกรณะ และติณวัตถารกะ ไมระงับ   
ดวยเยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินยั และตัสสปาปยสิกา.   
กิจจาธิกรณ ระงับดวยสัมมุขาวินัย ไมระงับดวยเยภุยยสิกา สติวินยั อมูฬหวินยั   
ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา และติณวัตถารกะ.   
อยางนี้ อธิกรณบางอยางระงับดวยสมถะ อยางนี้ อธิกรณบางอยางไมระงับดวย   
สมถะ.   
        [๙๐๙] ถามวา อยางไร อธิกรณบางอยางระงับดวยอธิกรณ อยางไร อธิกรณบางอยาง   
ไมระงับดวยอธิกรณ?    
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ตอบวา ววิาทาธิกรณ ไมระงับดวยววิาทาธิกรณ อนวุาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ   
แตระงับดวยกจิจาธิกรณ.   
อนุวาทาธิกรณ ไมระงับดวยววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับ   
ดวยกิจจาธิกรณ.   
อาปตตาธิกรณ ไมระงับดวยววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับ   
ดวยกิจจาธิกรณ.   
กิจจาธิกรณ ไมระงับดวยววิาทาธิกรณ อนวุาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับดวย   
กิจจาธิกรณ.   
อยางนี้ อธิกรณบางอยางระงับดวยอธิกรณ. อยางนี้ อธิกรณบางอยางไมระงับดวย   
อธิกรณ.   
        [๙๑๐] สมถะท้ัง ๖ อยาง อธิกรณท้ัง ๔ อยาง ระงับดวยสัมมุขาวนิัย แตสัมมุขาวินัย   
ไมระงับดวยอะไร.   
                   สมถาธิกรณวาร ท่ี ๑๙ จบ   
                    ----------------   
                สมุฏฐาเปติวาร ท่ี ๒๐   
        [๙๑๑] ถามวา ววิาทาธิกรณยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกิด?   
ตอบวา ววิาทาธิกรณไมยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกดิ แตเพราะปจจยั คือวิวาทาธิกรณ   
อธิกรณท้ัง ๔ ยอมเกิดข้ึนได.   
มีอุปมาเหมือนอะไร?   
เหมือนภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมววิาทกันวา   
นี้ เปนธรรม นี ้ไมเปนธรรม   
นี้ เปนวนิัย นี้ ไมเปนวนิัย   
นี้ พระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว นี้ พระตถาคตเจาไมไดตรัสภาษิตไว   
นี้ พระตถาคตเจาทรงประพฤติมา นี้ พระตถาคตเจาไมไดทรงประพฤติมา   
นี้ พระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว นี้ พระตถาคตเจาไมไดทรงบัญญัติไว   
นี้ เปนอาบัติ นี้ ไมเปนอาบัติ    
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นี้ เปนอาบัติเบา นี้ เปนอาบัติหนัก   
นี้ เปนอาบัติท่ีมีสวนเหลือ นี ้เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได   
นี้ เปนอาบัติช่ัวหยาบ นี้ เปนอาบัติไมช่ัวหยาบ   
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง การกลาวตางกัน การ   
กลาวโดยประการอื่น การพดูเพื่อความกลัดกลุมใจ ความหมายม่ันในเร่ืองนั้น อันใด นี้เรียกวา   
วิวาทาธิกรณ. สงฆวิวาทกนัในววิาทาธิกรณ จัดเปนววิาทาธิกรณ. เม่ือวิวาทกัน ยอมโจท   
จัดเปนอนุวาทาธิกรณ. เม่ือโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆทํากรรมตามอาบัตินั้น   
จัดเปนกิจจาธิกรณ.   
เพราะปจจัย คือ วิวาทาธิกรณ อธิกรณท้ัง ๔ ยอมเกิดไดอยางนี้.   
        [๙๑๒] ถามวา อนุวาธิกรณยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกิด?   
ตอบวา อนุวาทาธิกรณไมยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกิด แตเพราะปจจัย คือ   
อนุวาทาธิกรณ อธิกรณท้ัง ๔ ยอมเกิดได.   
มีอุปมาเหมือนอะไร?   
เหมือนภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมโจทภิกษุดวยศีลวิบัติ อาจารวบัิติ ทิฏฐิวิบัติ   
หรืออาชีววิบัติ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การประทวง ความเปนผูคลอยตาม การ   
ทําความอุตสาหะโจท การตามเพ่ิมกําลังให ในเร่ืองนั้น อันใด นีเ้รียกวา อนุวาทาธิกรณ.   
สงฆยอมวิวาทกันในอนุวาทาธิกรณ จัดเปนววิาทาธิกรณ. เม่ือววิาทยอมโจท จัดเปน   
อนุวาทาธิกรณ. เม่ือโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆทํากรรมตามอาบัตินั้น   
จัดเปนกิจจาธิกรณ.   
เพราะปจจัย คือ อนุวาทาธิกรณ อธิกรณท้ัง ๔ ยอมเกิดไดอยางนี้.   
        [๙๑๓] ถามวา อาปตตาธิกรณยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกิด?   
ตอบวา อาปตตาธิกรณไมยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกิด แตเพราะปจจัย คือ   
อาปตตาธิกรณ อธิกรณท้ัง ๔ ยอมเกิดข้ึนได.   
มีอุปมาเหมือนอะไร?   
เหมือนกองอาบัติท้ัง ๕ ช่ืออาปตตาธิกรณ กองอาบัติท้ัง ๗ ก็ช่ืออาปตตาธิกรณ นี้   
เรียกวา อาปตตาธิกรณ.    
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สงฆยอมวิวาทกันในอาปตตาธิกรณ จัดเปนววิาทาธิกรณ เม่ือววิาท ยอมโจท จัดเปน   
อนุวาทาธิกรณ. เม่ือโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆยอมทํากรรมตามอาบัตินั้น   
จัดเปนกิจจาธิกรณ.   
เพราะปจจัย คือ อาปตตาธิกรณ อธิกรณท้ัง ๔ ยอมเกิดไดอยางนี้.   
        [๙๑๔] ถามวา กิจจาธิกรณยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกิด?   
ตอบวา กิจจาธิกรณไมยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกิด แตเพราะปจจยั คือ กิจจาธิกรณ   
อธิกรณท้ัง ๔ ยอมเกิดได.   
มีอุปมาเหมือนอะไร?   
เหมือนความมีแหงกรรมท่ีจะพึงทํา ความมีแหงกจิท่ีจะตองทํา แหงสงฆ อันใด คือ   
อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกวา กิจจาธิกรณ.   
สงฆยอมวิวาทกันในกิจจาธิกรณ จัดเปนวิวาทาธิกรณ. เม่ือวิวาท ยอมโจท จัดเปน   
อนุวาทาธิกรณ. เม่ือโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆยอมทํากรรมตามอาบัติ   
นั้น จัดเปนกจิจาธิกรณ.   
เพราะปจจัย คือ กิจจาธิกรณ อธิกรณท้ัง ๔ ยอมเกิดไดอยางนี้.   
                   สมุฏฐาเปติวาร ท่ี ๒๐ จบ   
                ----------------   
                สมถเภท   
        [๙๑๕] ถามวา ววิาทาธิกรณ จัดเปนอธิกรณ ๔ ขอไหน? แอบอิงอธิกรณขอไหน?   
นับเนื่องถึงอธิกรณขอไหน? สงเคราะหดวยอธิกรณขอไหน?   
อนุวาทาธิกรณจัดเปนอธิกรณ ๔ ขอไหน? แอบอิงอธิกรณขอไหน? นับเนื่องถึง   
อธิกรณขอไหน? สงเคราะหดวยอธิกรณขอไหน?   
อาปตตาธิกรณ จัดเปนอธิกรณ ๔ ขอไหน? แอบอิงอธิกรณขอไหน? นับเนื่องถึง   
อธิกรณขอไหน? สงเคราะหดวยอธิกรณขอไหน?   
กิจจาธิกรณ จดัเปนอธิกรณ ๔ ขอไหน? แอบอิงอธิกรณขอไหน? นับเนื่องถึง   
อธิกรณขอไหน? สงเคราะหดวยอธิกรณขอไหน?   
ตอบวา ววิาทาธิกรณ จัดเปนวิวาทาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔. แอบอิงววิาทาธิกรณ   
นับเนื่องถึงววิาทาธิกรณ สงเคราะหดวยวิวาทาธิกรณ.    
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อนุวาทาธิกรณ จัดเปนอนวุาทาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔. แอบอิงอนุวาทาธิกรณ   
นับเนื่องถึงอนวุาทาธิกรณ สงเคราะหดวยอนุวาทาธิกรณ.   
อาปตตาธิกรณ จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔. แอบอิงอาปตตาธิกรณ นับ   
เนื่องถึงอาปตตาธิกรณ สงเคราะหดวยอาปตตาธิกรณ.   
กิจจาธิกรณ จดัเปนกจิจาธิกรณบรรดาอธิกรณ ๔. แอบอิงกิจจาธิกรณ นับเนื่องถึง   
กิจจาธิกรณ สงเคราะหดวยกจิจาธิกรณ.   
        [๙๑๖] ถามวา ววิาทาธิกรณ บงถึงสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗? อิงอาศัยสมถะ   
เทาไร? นับเนือ่งในสมถะเทาไร? สงเคราะหดวยสมถะเทาไร? ระงับดวยสมถะเทาไร?   
อนุวาทาธิกรณ บงถึงสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗? อิงอาศัยสมถะเทาไร? นับ   
เนื่องในสมถะเทาไร? สงเคราะหดวยสมถะเทาไร? ระงับดวยสมถะเทาไร?   
อาปตตาธิกรณ บงถึงสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗? อิงอาศัยสมถะเทาไร? นับ   
เนื่องในสมถะเทาไร? สงเคราะหดวยสมถะเทาไร? ระงับดวยสมถะเทาไร?   
กิจจาธิกรณ บงถึงสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗? อิงอาศัยสมถะเทาไร? นับเนื่อง   
ในสมถะเทาไร? สงเคราะหดวยสมถะเทาไร? ระงับดวยสมถะเทาไร?   
ตอบวา ววิาทาธิกรณ บงถึงสมถะ ๒ บรรดาสมถะ ๗ อิงอาศัยสมถะ ๒ นับเนื่อง   
ในสมถะ ๒ สงเคราะหดวยสมถะ ๒ ระงับดวยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภยุยสิกา ๑.   
อนุวาทาธิกรณ  บงถึงสมถะ ๔ บรรดาสมถะ ๗ อิงอาศัยสมถะ ๔ นับเน่ืองในสมถะ   
๔ สงเคราะหดวยสมถะ ๔ ระงับดวยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินยั ๑ อมูฬหวินยั ๑   
ตัสสปาปยสิกา ๑.   
อาปตตาธิกรณ  บงถึงสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ อิงอาศัยสมถะ ๓ นับเน่ืองในสมถะ   
๓ สงเคราะหดวยสมถะ ๓ ระงับดวยสมถะ ๓ คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณ   
วัตถารกะ ๑.   
กิจจาธิกรณ บงถึงสมถะ ๑ บรรดาสมถะ ๗ อิงอาศัยสมถะ ๑ นับเนื่องในสมถะ ๑   
สงเคราะหดวยสมถะ ๑ ระงับดวยสมถะ ๑ คือ สัมมุขาวินัย.   
                   สมถเภท จบ   
                   วสีติวาร จบ   
                ----------------    
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                  หัวขอประจําวาร   
        [๙๑๗] ปริยายวาร ๑ สาธารณวาร ๑ ตพัภาคิยวาร ๑ สมถสาธารณวาร ๑ สมถตัพ   
ภาคิยวาร ๑ สมถสัมมุขาวินัยวาร ๑ วินยัวาร ๑ กุศลวาร ๑ ยัตถวาร ๑ สมยวาร ๑ สังสัฏฐวาร ๑   
สัมมันติวาร ๑ นสัมมันติวาร ๑ สมถาธิกรณวาร ๑ สมุฏฐาเปติวาร ๑ อธิกรณบงถึงอธิกรณ ๑ฯ   
                หัวขอประจําวาร จบ   
                  ------------   
                    ขันธกปุจฉา   
                 คําถามและคําตอบเก่ียวกับอาบัติ   
        [๙๑๘] ขาพเจาจกัถามอุปสัมปทาขันธกะ พรอมท้ังนทิาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบอุปสัมปทาขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๒ ตัว.   
        [๙๑๙] ขาพเจาจกัถามอุโปสถขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบอุโปสถขันธกะ พรอมท้ังนทิาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๓ ตัว.   
        [๙๒๐] ขาพเจาจกัถามวสัสูปนายิกขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระ   
บัญญัติสูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบวัสสูปนายิกขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๑ ตัว.   
        [๙๒๑] ขาพเจาจกัถามปวารณาขันธกะ พรอมท้ังนทิาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบปวารณาขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๓ ตัว.    
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        [๙๒๒] ขาพเจาจักถามจัมมสัญุตตขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระ   
บัญญัติสูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบจัมมสัญุตตขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติ ๓ ตัว.   
        [๙๒๓] ขาพเจาจกัถามเภสัชชขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบเภสัชชขันธกะ พรอมท้ังนทิาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๓ ตัว.   
        [๙๒๔] ขาพเจาจกัถามกฐินขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบกฐินขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ในกฐนิขันธกะนั้นไมมีปรับอาบัติ.   
        [๙๒๕] ขาพเจาจกัถามจวีรสัญุตตขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระ   
บัญญัติสูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบจีวรสัญุตตขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๓ ตัว.   
        [๙๒๖] ขาพเจาจกัถามจมัเปยยขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบจัมเปยยขันธกะ พรอมท้ังนทิาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๑ ตัว.   
        [๙๒๗] ขาพเจาจกัถามโกสัมพิกขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนเิทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบโกสัมพิกขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๑ ตัว.   
        [๙๒๘] ขาพเจาจกัถามกมัมขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
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ขาพเจาจักตอบกัมมขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๑ ตัว.   
        [๙๒๙] ขาพเจาจกัถามปาริวาสิกขันธกะ พรอมท้ังนทิาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบปาริวาสิกขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๑ ตัว.   
        [๙๓๐] ขาพเจาจกัถามสมุจจยขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนเิทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบสมุจจยขันธกะ พรอมท้ังนทิาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๑ ตัว.   
        [๙๓๑] ขาพเจาจกัถามสมถขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบสมถขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๒ ตัว.   
        [๙๓๒] ขาพเจาจกัถามขุททกวัตถุขันธกะ พรอมท้ังนทิาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบขุททกวัตถุขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๓ ตัว.   
        [๙๓๓] ขาพเจาจกัถามเสนาสนขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนเิทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบเสนาสนขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๓ ตัว.   
        [๙๓๔] ขาพเจาจกัถามสังฆเภทขันธกะ พรอมท้ังนทิาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบสังฆเภทขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๒ ตัว.   
        [๙๓๕] ขาพเจาจกัถามขันธกะวาดวยสมาจาร พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระ   
บัญญัติสูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?    
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ขาพเจาจักตอบขันธกะวาดวยสมาจาร พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติ ๑ ตัว.   
        [๙๓๖] ขาพเจาจกัถามขันธกะวาดวยปาติโมกข พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ   
พระบัญญัติสูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบขันธกะวาดวยปาติโมกข พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติ ๑ ตัว.   
        [๙๓๗] ขาพเจาจกัถามภกิขุนีขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบภิกขุนีขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนเิทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ปรับอาบัติ ๒ ตัว.   
        [๙๓๘] ขาพเจาจกัถามปญจสติกขันธกะ พรอมท้ังนทิาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบปญจสติกขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ในปญจสติกขันธกะนัน้ ไมมีปรับอาบัติ.   
        [๙๓๙] ขาพเจาจกัถามสัตตสติกขันธกะ พรอมท้ังนทิาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติ   
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?   
ขาพเจาจักตอบสัตตสติกขันธกะ พรอมท้ังนิทาน พรอมท้ังนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด   
ในสัตตสติกขันธกะนัน้ ไมมีปรับอาบัติ.   
                 ขันธกปุจฉาท่ี ๑ จบ   
                ----------------   
                 หัวขอประจําเร่ือง   
        [๙๔๐] อุปสัมปทาขันธกะ ๑ อุโปสถขันธกะ ๑ วัสสูปนายิกขันธกะ ๑ ปวารณา   
ขันธกะ ๑ จัมมขันธกะ ๑ เภสัชชขันธกะ ๑ กฐินขันธกะ ๑ จีวรขันธกะ ๑ จัมเปยยขันธกะ ๑   
โกสัมพิกขันธกะ ๑ กัมมขันธกะ ๑ ปาริวาสิกขันธกะ ๑ สมุจจยขันธกะ ๑ สมถขันธกะ ๑   
ขุททกขันธกะ ๑ เสนาสนขันธกะ ๑ สังฆเภทขันธกะ ๑ สมาจารขันธกะ ๑ ปาติโมกขฐปน   
ขันธกะ ๑ ภิกขุนีขันธกะ ๑ ปญจสติกขันธกะ ๑ สัตตสติกขันธกะ ๑ฯ   
                หัวขอประจําเร่ือง จบ   
                ----------------    
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                    เอกุตตริกะ   
                หมวด ๑   
                   วาดวยธรรมกออาบัติเปนตน   
        [๙๔๑] พงึรูธรรมท่ีกออาบัติ. พึงรูธรรมท่ีไมกออาบัติ. พึงรูอาบัติ. พึงรูอนาบัติ.   
พึงรูอาบัติเบา. พึงรูอาบัติหนกั. พึงรูอาบัติมีสวนเหลือ. พึงรูอาบัติหาสวนเหลือมิได. พึงรูอาบัติ   
ช่ัวหยาบ. พึงรูอาบัติไมช่ัวหยาบ. พึงรูอาบัติท่ีทําคืนได. พึงรูอาบัติท่ีทําคืนไมได. พึงรูอาบัติท่ี   
เปนเทสนาคามินี. พึงรูอาบัติท่ีไมเปนเทสนาคามินี. พึงรูอาบัติท่ีทําอันตราย. พึงรูอาบัติท่ีไมทํา   
อันตราย. พึงรูอาบัติท่ีทรงบัญญัติพรอมท้ังโทษ. พึงรูอาบัติท่ีทรงบัญญัติไมมีโทษ. พงึรูอาบัติท่ีเกิด   
แตการทํา. พึงรูอาบัติท่ีเกิดแตการไมทํา. พงึรูอาบัติท่ีเกิดแตการทําและไมทํา พึงรูอาบัติกอน.   
พึงรูอาบัติหลัง. พึงรูอาบัติระหวางแหงอาบัติกอน. พึงรูอาบัติระหวางแหงอาบัติหลัง. พึงรูอาบัติ   
นับเขาในจํานวนท่ีแสดงแลว. พึงรูอาบัติไมนับเขาในจํานวนทีแ่สดงแลว. พึงรูบัญญัติ. พึงรู   
อนุบัญญัติ. พึงรูอนุปนนบัญญัติ. พึงรูสัพพัตถบัญญัติ. พึงรูปเทสบัญญัติ. พึงรูสาธารณบัญญัติ.   
พึงรูอสาธารณบัญญัติ. พึงรูเอกโตบัญญัติ. พึงรูอุภโตบัญญัติ. พึงรูอาบัติมีโทษหนกั. พึงรูอาบัติ   
มีโทษเบา. พึงรูอาบัติท่ีเกี่ยวกับคฤหัสถ. พึงรูอาบัติท่ีไมเกี่ยวกับคฤหัสถ. พึงรูอาบัติท่ีแนนอน.   
พึงรูอาบัติท่ีไมแนนอน. พึงรูบุคคลผูทําทีแรก. พึงรูบุคคลผูไมทําทีแรก. พึงรูบุคคลผูตองอาบัติ   
ไมเปนนจิ. พึงรูบุคคลผูตองอาบัติเนืองๆ. พึงรูบุคคลผูเปนโจทก. พึงรูบุคคลผูเปนจําเลย.   
พึงรูบุคคลผูฟองไมเปนธรรม. พึงรูบุคคลผูถูกฟองไมเปนธรรม. พึงรูบุคคลผูฟองเปนธรรม.   
พึงรูบุคคลผูถูกฟองเปนธรรม. พึงรูบุคคลผูแนนอน. พึงรูบุคคลผูไมแนนอน. พึงรูบุคคลผูควร   
ตองอาบัติ. พึงรูบุคคลผูไมควรตองอาบัติ. พึงรูบุคคลผูถูกสงฆยกวัตร. พึงรูบุคคลผูไมถูกสงฆ   
ยกวัตร. พึงรูบุคคลผูถูกนาสนะ. พึงรูบุคคลผูไมถูกนาสนะ. พึงรูบุคคลผูมีสังวาสเสมอกัน.   
พึงรูบุคคลผูมีสังวาสตางกัน. พึงรูการงดปาติโมกข แล.   
                   หมวด ๑ จบ   
                    ----------------   
                 หัวขอประจําหมวด   
        [๙๔๒] กออาบัติและไมกออาบัติ อาบัติและอนาบัติ อาบัติเบาและอาบัติหนัก   
อาบัติมีสวนเหลือและอาบัติหาสวนเหลือมิได อาบัติช่ัวหยาบและไมช่ัวหยาบ อาบัติทําคืนได    
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และทําคืนไมได อาบัติแสดงไดและแสดงไมได อาบัติทําอันตรายและไมทําอันตราย อาบัติมี   
โทษและไมมีโทษ อาบัติเกดิแตการทําและไมทํา อาบัติเกิดแตการทําดวยการไมทําดวย อาบัติ   
ท่ีตองกอนและตองหลังอันตราบัติ อาบัติท่ีนับเขาในจํานวนและไมนบัเขาในจํานวน บัญญัติและ   
อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ สัพพัตถบัญญัติและปเทสบญัญัติ สาธารณบัญญัติและอสาธารณ-   
บัญญัติ เอกโตบัญญัติและอุภโตบัญญัติ อาบัติช่ัวหยาบและไมช่ัวหยาบ อาบัติเกี่ยวกับคฤหัสถ   
และไมเกี่ยวกบัคฤหัสถ อาบัติแนนอนและไมแนนอน บุคคลผูทําทีแรกและไมไดทําทีแรก   
ผูตองอาบัติไมเปนนิจ ผูตองอาบัติเนืองๆ โจทกและจําเลย ผูฟองและผูถูกฟองไมเปนธรรม   
ผูฟองและผูถูกฟองเปนธรรม ผูแนนอนและไมแนนอน ผูควรตองอาบัติและไมควรตองอาบัติ   
ผูถูกยกวัตรและไมถูกยกวตัร ผูถูกนาสนะและไมถูกนาสนะ ผูมีสังวาสเสมอกันและมีสังวาส   
ตางกัน การงด หัวขอดังกลาวนี้จดัเปนหมวด ๑.   
                หัวขอประจําหมวด จบ   
                ----------------   
                หมวด ๒   
                   วาดวยสัญญาวิโมกขเปนตน   
        [๙๔๓] มีอยูอาบัติเปนสัญญาวิโมกข มีอยูอาบัติมิใชสัญญาวิโมกข. มีอยูอาบัติ   
ของภิกษุผูไดสมาบัติ มีอยูอาบัติของภิกษผูุไมไดสมาบัติ. มีอยูอาบัติเกี่ยวดวยสัทธรรม มีอยู   
อาบัติไมเกี่ยวดวยสัทธรรม. มีอยูอาบัติเกีย่วดวยบริขารของตน มีอยูอาบัติเกี่ยวดวยบริขาร   
ของผูอ่ืน. มีอยูอาบัติเกีย่วดวยบุคคล คือตนเอง มีอยูอาบัติเกี่ยวดวยบุคคลอ่ืน. มีอยู   
ภิกษพุูดจริงตองอาบัติหนัก มีอยูภิกษุพดูเท็จตองอาบัติเบา. มีอยูภกิษพุูดเท็จตองอาบัติหนัก   
มีอยูภิกษุพดูจริงตองอาบัติเบา. มีอยูอาบัตภิิกษุอยูบนแผนดินจึงตอง อยูในอากาศไมตอง   
มีอยูอาบัติภกิษุอยูในอากาศจึงตอง อยูบนแผนดินไมตอง. มีอยูอาบัติภกิษุออกไปจึงตอง   
เขาไปไมตอง มีอยูอาบัติภกิษุเขาไปจึงตอง ออกไปไมตอง. มีอยูอาบัติภิกษุถือเอาจึงตอง   
มีอยูอาบัติภกิษุไมถือเอาจึงตอง. มีอยูอาบัติภิกษุสมาทานจึงตอง มีอยูอาบัติภิกษไุมสมาทานจึงตอง.   
มีอยูอาบัติภกิษุทําจึงตอง มีอยูอาบัติภกิษไุมทําจึงตอง. มีอยูอาบัติภกิษุใหจึงตอง มีอยูอาบัติภกิษุ   
ไมใหจึงตอง. มีอยูอาบัติภกิษุรับจึงตอง มีอยูอาบัติภกิษไุมรับจึงตอง. มีอยูอาบัติภกิษุตองเพราะ    
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บริโภค มีอยูอาบัติภิกษุตอง เพราะไมบริโภค. มีอยูอาบัติภกิษุตองในกลางคืนไมตองในกลางวัน   
มีอยูอาบัติภกิษุตองในกลางวัน ไมตองในกลางคืน. มีอยูอาบัติภิกษตุองเพราะอรุณข้ึน มีอยู   
อาบัติภิกษตุองไมใชเพราะอรุณข้ึน. มีอยูอาบัติภิกษุตัดจงึตอง มีอยูอาบัติภิกษไุมตัดจึงตอง. มีอยู   
อาบัติภิกษุปดจึงตอง มีอยูอาบัติภิกษไุมปดจึงตอง. มีอยูอาบัติภิกษุทรงไวจึงตอง มีอยูอาบัติ   
ภิกษไุมทรงไวจึงตอง.   
                วาดวยอุโบสถเปนตน   
        [๙๔๔] อุโบสถมี ๒ คืออุโบสถในวันสิบส่ี ๑ อุโบสถในวันสิบหา ๑.   
ปวารณามี ๒ คือ ปวารณาในวันสิบส่ี ๑ ปวารณาในวนัสิบหา ๑.   
กรรมมี ๒ คือ อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑. กรรมแมอ่ืนอีกมี ๒ คือ ญัตติ   
ทุติยกรรม ๑ ญัตติจตุตถกรรม ๑.   
วัตถุแหงกรรมมี ๒ คือวัตถุแหงอปโลกนกรรม ๑ วัตถุแหงญัตติกรรม ๑. วัตถุแหง   
กรรมแมอ่ืนอีกมี ๒ คือ วัตถุแหงญัตติทุตยิกรรม ๑ วัตถุแหงญัตติจตุตถกรรม ๑.   
โทษแหงกรรมมี ๒ คือ โทษแหงอปโลกนกรรม ๑ โทษแหงญัตติกรรม ๑. โทษแหง   
กรรมแมอ่ืนอีกมี ๒ คือ โทษแหงญัตติทุตยิกรรม ๑ โทษแหงญัตติจตุตถกรรม ๑.   
สมบัติแหงกรรมมี ๒ คือ สมบัติแหงอปโลกนกรรม ๑ สมบัติแหงญัตติกรรม ๑.   
สมบัติแหงกรรมแมอ่ืนอีกมี ๒ คือ สมบัติแหงญัตติทุติยกรรม ๑ สมบัติแหงญัตติจตุตถกรรม ๑.   
ภูมิของภิกษุนานาสังวาสมี ๒ คือ ตนเองทําตนใหมีสังวาสตางกัน ๑ สงฆผูพรอม   
เพรียงกนัยกภกิษุนั้นเสีย เพราะไมเหน็อาบัติ เพราะไมทําคืนอาบัติ หรือเพราะไมสละทิฏฐิ ๑.   
ภูมิของภิกษุสมานสังวาสมี ๒ คือ ตนเองทําตนใหมีสังวาสเสมอกัน ๑ สงฆพรอม   
เพรียงกนัเรียกภิกษนุั้นผูถูกยกวัตร เพราะไมเห็นอาบัติ เพราะไมทําคืนอาบัติ หรือเพราะไมสละ   
ทิฏฐิ เขาหมู ๑.   
                วาดวยปาราชิกเปนตน   
        [๙๔๕] ปาราชิกมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษณุี ๑.   
สังฆาทิเสสมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภกิษณุี ๑.   
ถุลลัจจัยมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑.   
ปาจิตตียมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑.   
ปาฏิเทสนียะมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภกิษณุี ๑.    
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ทุกกฏมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษณุี ๑.   
ทุพภาสิตมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑.   
อาบัติของภิกษุมี ๗ ของภิกษุณีก็มี ๗.   
กองอาบัติของภิกษุมี ๗ ของภิกษณุีก็มี ๗.   
สงฆแตกกันดวยอาการ ๒ คือ ดวยกรรม ๑ ดวยใหจับสลาก ๑.   
                   วาดวยบุคคล   
        [๙๔๖] บุคคล ๒ พวก สงฆไมพึงอุปสมบท คือ ผูมีกาลบกพรอง ๑ ผูมีอวัยวะ   
บกพรอง ๑.   
บุคคลแมอ่ืนอีก ๒ พวก สงฆไมพึงอุปสมบท คือ ผูมีวัตถุวิบัติ ๑ ผูมีการกระทํา   
เสียหาย ๑.   
บุคคลแมอ่ืนอีก ๒ พวก สงฆไมพึงอุปสมบท คือ ผูไมบริบูรณ ๑ ผูบริบูรณ แต   
ไมขออุปสมบท ๑.   
ไมควรอาศัยบุคคล ๒ พวกอยู คือ ผูอลัชชี ๑ ผูพาล ๑.   
ไมควรใหนิสัย แกบุคคล ๒ พวก คือ ผูอลัชชี ๑ ผูลัชชีแตไมขอ ๑.   
ควรใหนิสัย แกบุคคล ๒ พวก คือ ผูโง ๑ ผูลัชชีแตขอ ๑.   
บุคคล ๒ พวก ไมควรตองอาบัติ คือ พระพุทธเจา ๑ พระปจเจกพุทธเจา ๑.   
บุคคล ๒ พวก รวมตองอาบัติ คือ ภิกษุ ๑ ภิกษณุี ๑.   
บุคคล ๒ พวก ไมควรแกลงตองอาบัติ คือ ภิกษุช้ันอริยบุคคล ๑ ภิกษณุช้ัีน   
อริยบุคคล ๑.   
บุคคล ๒ พวก ควรแกลงตองอาบัติ คือ ภิกษุปุถุชน ๑ ภกิษุณีปุถุชน ๑.   
บุคคล ๒ พวก ไมควรแกลงประพฤติลวงวตัถุเปนไปกับดวยโทษ คือ ภิกษุช้ัน   
อริยบุคคล ๑ ภิกษณุีช้ันอริยบุคคล ๑.   
บุคคล ๒ พวก ควรแกลงประพฤติลวงวตัถุเปนไปกับดวยโทษ คือ ภิกษปุุถุชน ๑   
ภิกษณุีปุถุชน ๑.   
                วาดวยคัดคานเปนตน   
        [๙๔๗] การคัดคานมี ๒ คือ คัดคานดวยกาย ๑ คัดคานดวยวาจา ๑.   
การขับออกจากหมูมี ๒ คือ มีอยู บุคคลยังไมถึงการขับออก ถาสงฆขับบุคคล   
นั้นออก บางคนเปนอันขับออกดีแลว ๑ บางคนเปนอันขับออกไมดี ๑.    
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การเรียกเขาหมูมี ๒ คือ มีอยู บุคคลยังไมถึงการเรียกเขาหมู ถาสงฆเรียกบุคคล   
นั้นเขาหมู บางคนเปนอันเรียกเขาหมูดีแลว ๑ บางคนเปนอันเรียกเขาหมูไมดี ๑.   
ปฏิญญามี ๒ คือ ปฏิญญาดวยกาย ๑ ปฏิญญาดวยวาจา ๑.   
การรับมี ๒ คือ รับดวยกาย ๑ รับดวยของเนื่องดวยกาย ๑.   
การหามมี ๒ คือ หามดวยกาย ๑ หามดวยวาจา ๑.   
การลบลางมี ๒ คือ ลบลางสิกขา ๑ ลบลางโภคะ ๑.   
โจทมี ๒ คือ โจทดวยกาย ๑ โจทดวยวาจา ๑.   
                    วาดวยความกังวลเปนตน   
        [๙๔๘] กฐินมีปลิโพธ ๒ คือ ปลิโพธในอาวาส ๑ ปลิโพธในจีวร ๑.   
กฐินไมมีปลิโพธ ๒ คือ ไมมีปลิโพธในอาวาส ๑ ไมมีปลิโพธในจีวร ๑.   
จีวรมี ๒ คือ คหบดีจวีร ๑ บังสุกุลจีวร ๑.   
บาตรมี ๒ คือ บาตรเหล็ก ๑ บาตรดิน ๑.   
เชิงบาตรมี ๒ คือ เชิงบาตรทําดวยดีบุก ๑ เชิงบาตรทําดวยตะกั่ว ๑   
อธิษฐานบาตรมี ๒ คือ อธิษฐานดวยกาย ๑ อธิษฐานดวยวาจา ๑.   
อธิษฐานจวีรมี ๒ คือ อธิษฐานดวยกาย ๑ อธิษฐานดวยวาจา ๑.   
วิกัปมี ๒ คือ วกิัปตอหนา ๑ วิกัปลับหลัง ๑.   
วินัยมี ๒ คือ วนิัยของภกิษุ ๑ วินัยของภิกษณุี ๑.   
อรรถที่สําเร็จในวินยัมี ๒ คือ ขอบัญญัติ ๑ ขออนุโลมบัญญัติ ๑.   
วินัยมีความขัดเกลา ๒ คือ กําจัดส่ิงไมควรดวยอริยมรรค ๑ ความทําพอประมาณใน   
ส่ิงท่ีควร ๑ฯ   
                  วาดวยตองอาบัตดิวยอาการ ๒ อยางเปนตน   
        [๙๔๙] ภกิษุตองอาบัตดิวยอาการ ๒ คือ ตองดวยกาย ๑ ตองดวยวาจา ๑.   
ภิกษุออกจากอาบัติดวยอาการ ๒ คือ ออกดวยกาย ๑ ออกดวยวาจา ๑.   
ปริวาสมี ๒ คือ ปฏิจฉันนปริวาส ๑ อัปปฏิจฉันนปริวาส ๑.   
ปริวาสแมอยางอ่ืนมีอีก ๒ คือ สุทธันตปริวาส ๑ สโมธานปริวาส ๑.   
มานัตมี ๒ คือ ปฏิจฉันนมานัต ๑ อัปปฏิจฉันนมานัต ๑.    
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มานัตแมอยางอ่ืนมีอีก ๒ คือ ปกขมานัต ๑ สโมธานมานัต ๑.   
รัตติเฉทของบุคคล ๒ คือ ของปริวาสิกภกิษ ุ๑ ของมานัตจาริกภิกษุ ๑.   
                    วาดวยไมเอ้ือเฟอเปนตน   
        [๙๕๐] ความไมเอ้ือเฟอมี ๒ คือ ไมเอ้ือเฟอตอบุคคล ๑ ไมเอ้ือเฟอตอธรรม ๑.   
เกลือมี ๒ ชนดิ คือ เกลือเกดิแตกําเนิด ๑ เกลือแตน้ําดาง ๑.   
เกลือแมอ่ืนอีก ๒ ชนิด คือ เกลือทะเล ๑ เกลือดํา ๑.   
เกลือแมอ่ืนอีก ๒ ชนิด คือ เกลือสินเธาว ๑ เกลือดินโปรง ๑.   
เกลือแมอ่ืนอีก ๒ ชนิด คือ เกลือโรมกะ ๑ เกลือปกขัลลกะ ๑.   
บริโภคมี ๒ คือ บริโภคภายใน ๑ บริโภคภายนอก ๑.   
ดามี ๒ คือ ดาอยางคนเลว ๑ ดาอยางผูดี ๑.   
สอเสียดดวยอาการ ๒ คือ เพือ่ทําตนใหเปนท่ีรัก ๑ เพื่อมุงทําลาย ๑.   
ภิกษุรวมฉันเปนหมูดวยอาการ ๒ คือ เพราะเขานิมนต ๑ เพราะขอเขา ๑.   
วันเขาพรรษามี ๒ คือ วันเขาพรรษาตน ๑ วันเขาพรรษาหลัง ๑.   
งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี ๒ งดปาติโมกขเปนธรรมมี ๒ ฯ   
                   วาดวยบุคคลพาลและบัณฑิต   
        [๙๕๑] บุคคลพาลมี ๒ คือ ผูรับภาระท่ียังไมมาถึง ๑ ผูไมรับภาระท่ีมาถึงแลว ๑   
บุคคลบัณฑิตมี ๒ คือ ผูไมรับภาระท่ียังไมมาถึง ๑ ผูรับภาระท่ีมาถึงแลว ๑   
บุคคลพาลแมอ่ืนอีก ๒ คือ ผูสําคัญวาควรในส่ิงท่ีไมควร ๑ ผูสําคัญวาไมควรในส่ิง   
ท่ีควร ๑   
บุคคลบัณฑิตมี ๒ คือ ผูสําคัญวาไมควรในส่ิงท่ีไมควร ๑ ผูสําคัญวาควรในส่ิงควร ๑   
บุคคลพาลแมอ่ืนอีก ๒ คือ ผูสําคัญในอนาบัติวาเปนอาบัติ ๑ ผูสําคัญในอาบัติวา   
เปนอนาบัติ ๑   
บุคคลบัณฑิตมี ๒ คือ ผูสําคัญในอาบัติวาเปนอาบัติ ๑ ผูสําคัญในอนาบัติวาเปน   
อนาบัติ ๑   
บุคคลพาลแมอ่ืนอีก ๒ คือ ผูสําคัญในอธรรมวาเปนธรรม ๑ ผูสําคัญในธรรมวา   
เปนอธรรม ๑    
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บุคคลบัณฑิตมี ๒ คือ ผูสําคัญในอธรรมวาเปนอธรรม ๑ ผูสําคัญในธรรมวาเปน   
ธรรม ๑   
บุคคลพาลแมอ่ืนอีก ๒ คือ ผูสําคัญในสภาพมิใชวนิัยวาเปนวินยั ๑ ผูสําคัญในวินยั   
วาสภาพมิใชวนิัย ๑   
บุคคลบัณฑิตมี ๒ คือ ผูสําคัญในสภาพมิใชวินัยวาสภาพมิใชวินยั ๑ ผูสําคัญใน   
วินัยวาวินยั ๑ ฯ   
                   วาดวยอาสวะ   
        [๙๕๒] อาสวะท้ังหลายยอมเจริญแกบุคคล ๒ พวก คือ ผูประพฤติรังเกียจส่ิงท่ี   
ไมควรประพฤติรังเกียจ ๑ ผูไมประพฤติรังเกียจส่ิงท่ีควรประพฤติรังเกียจ ๑.   
อาสวะท้ังหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ พวก คือ ผูไมประพฤติรังเกยีจส่ิงท่ีไมควร   
ประพฤติรังเกยีจ ๑ ผูประพฤติรังเกียจส่ิงท่ีควรประพฤติรังเกียจ ๑.   
อาสวะท้ังหลายยอมเจริญแกบุคคลแมอ่ืนอีก ๒ พวก คือ ผูสําคัญในส่ิงไมควร   
วาควร ๑ ผูสําคัญในส่ิงท่ีควรวาไมควร ๑.   
อาสวะท้ังหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ พวก คือ ผูสําคัญในส่ิงไมควรวาไมควร ๑   
ผูสําคัญในส่ิงท่ีควรวาควร ๑.   
อาสวะท้ังหลายยอมเจริญแกบุคคลแมอ่ืนอีก ๒ พวก คือ ผูสําคัญในอนาบัติวาเปน   
อาบัติ ๑ ผูสําคัญในอาบัติวาเปนอนาบัติ ๑.   
อาสวะท้ังหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ พวก คือ ผูสําคัญในอาบัติวาเปนอนาบัติ ๑   
ผูสําคัญในอาบัติวาเปนอาบัติ ๑.   
อาสวะท้ังหลายยอมเจริญแกบุคคลแมอ่ืนอีก ๒ พวก คือ ผูสําคัญในอธรรมวาเปน   
ธรรม ๑ ผูสําคัญในธรรมวาเปนอธรรม ๑.   
อาสวะท้ังหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ พวก คือ ผูสําคัญในอธรรมวาเปนอธรรม ๑   
ผูสําคัญในธรรมวาเปนธรรม ๑.   
อาสวะท้ังหลายยอมเจริญแกบุคคลแมอ่ืนอีก ๒ พวก คือ ผูสําคัญในสภาพมิใชวนิัย   
วาวนิัย ๑ ผูสําคัญในวินยัวาสภาพมิใชวินยั ๑.    
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อาสวะท้ังหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ พวก คือ ผูสําคัญในสภาพมิใชวินัยวาสภาพ   
มิใชวินยั ๑ ผูสําคัญในวินยัวาวนิัย ๑.   
                   หมวด ๒ จบ.   
                  ------------   
                 หัวขอประจําหมวด   
        [๙๕๓] สัญญา ๑ ศรัทธา ๑ สัทธรรม ๑ บริขาร ๑ บุคคล ๑ จริง ๑ ภูมิ ๑   
ออกไป ๑ ถือเอา ๑ สมาทาน ๑ ทํา ๑ ให ๑ รับ ๑ บริโภค ๑ กลางคืน ๑ อรุณ ๑ ตัด ๑   
ปกปด ๑ ทรงไว ๑ อุโบสถ ๑ ปวารณา ๑ กรรม ๑ กรรมอ่ืนอีก ๑ วัตถุ ๑ วัตถุอ่ืนอีก ๑   
โทษ ๑ โทษอ่ืนอีก ๑ สมบัตสิองอยาง ๑ นานาสังวาสก ๑ สมานสังวาสก ปาราชิก ๑   
สังฆาทิเสส ๑ ถุลลัจจัย ๑ ปาจิตตีย ๑ ปาฏิเทสนียะ ๑ ทุกกฏ ๑ ทุพภาสิต ๑ อาบัติเจ็ด ๑   
กองอาบัติเจ็ด ๑ สงฆแตกกนั ๑ อุปสมบท ๑ อุปสมบทอีกสอง ๑ ไมอาศัยอยู ๑ ไมให ๑   
อภัพบุคคล ๑ ภัพบุคคล ๑ แกลง ๑ มีโทษ ๑ คัดคาน ๑ ขับออกจากหมู ๑ เรียกเขาหมู ๑   
ปฏิญญา ๑ รับ ๑ หาม ๑ ลบลาง ๑ โจท ๑ กฐิน ๒ อยาง ๑ จีวร ๑ บาตร ๑ เชิงบาตร ๑   
อธิษฐาน ๒ อยาง ๑ วกิัป ๑ วินัย ๑ อรรถที่สําเร็จในวนิัย ๑ ความขัดเกลา ๑ ตอง ๑   
ออก ๑ ปริวาส ๒ อยาง ๑ มานัต ๒ อยาง ๑ รัตติเฉท ๑ ไมเอ้ือเฟอ ๑ เกลือ ๒   
ชนิด ๑ เกลืออ่ืนอีก ๓ ชนิด ๑ บริโภค ๑ ดา ๑ สอเสียด ๑ ฉันหมู ๑ วันจําพรรษา ๑   
งดปาติโมกข ๑ ภาระ ๑ สมควร ๑ อนาบัต ิ๑ อธรรม ๑ วินัย ๑ อาสวะ ๑.   
                หัวขอประจําหมวด จบ   
                ----------------   
                    หมวดท่ี ๓   
                  วาดวยพระผูมีพระภาคทรงพระชนมอยูเปนตน   
        [๙๕๔] มีอยู อาบัติ เม่ือพระผูมีพระภาคยังทรงพระชนม ภิกษุจึงตอง เม่ือปรินิพพาน   
แลว ไมตอง   
มีอยู อาบัติ เม่ือพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ภิกษุจึงตอง เมื่อยังทรงพระชนม   
ไมตอง   
มีอยู อาบัติ เม่ือพระผูมีพระภาคยังทรงพระชนมกด็ี ปรินิพพานแลวกด็ี ภิกษุตอง.    
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มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในกาล หาตองในเวลาวิกาลไม   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในเวลาวิกาล หาตองในกาลไม   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในกาล และในเวลาวกิาล.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในกลางคืน หาตองในกลางวันไม   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในกลางวัน หาตองในกลางคืนไม   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในกลางคืน และกลางวัน.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีพรรษา ๑๐ จึงตอง มีพรรษาหยอน ๑๐ ไมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีพรรษาหยอน ๑๐ จึงตอง มีพรรษา ๑๐ ไมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีพรรษา ๑๐ และมีพรรษาหยอน ๑๐ ก็ตอง.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีพรรษา ๕ จึงตอง มีพรรษาหยอน ๕ ไมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีพรรษาหยอน ๕ จึงตอง มีพรรษา ๕ ไมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีพรรษา ๕ และมีพรรษาหยอน ๕ ก็ตอง.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีจิตเปนกุศล จึงตอง มีจิตเปนอกุศลไมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีจิตเปนอกศุล จึงตอง มีจิตเปนกุศลไมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีจิตเปนอัพยากฤต จึงตอง.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุพร่ังพรอมดวยสุขเวทนา จงึตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุพร่ังพรอมดวยทุกขเวทนา จึงตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุพร่ังพรอมดวยอทุกขมสุขเวทนา จึงตอง.   
                  วาดวยวัตถุแหงการโจทเปนตน   
        [๙๕๕] วตัถุแหงการโจทมี ๓ คือ เห็น ๑ ไดยนิ ๑ รังเกียจ ๑.   
การใหจับสลากมี ๓ คือ ปกปด ๑ เปดเผย ๑ กระซิบท่ีหู ๑.   
ขอหามมี ๓ คือ ความมักมาก ๑ ความไมสันโดษ ๑ ความไมขัดเกลา ๑.   
ขออนุญาตมี ๓ คือ ความมักนอย ๑ ความสันโดษ ๑ ความขัดเกลา ๑.   
ขอหามแมอ่ืนอีก ๓ คือ ความมักมาก ๑ ความไมสันโดษ ๑ ความไมรูจกัประมาณ ๑.   
ขออนุญาตมี ๓ คือ ความมักนอย ๑ ความสันโดษ ๑ ความรูจักประมาณ ๑.   
บัญญัติมี ๓ คือ บัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปนนบัญญัต ิ๑.   
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บัญญัติแมอ่ืนอีก ๓ คือ สัพพัตถบัญญัติ ๑ ปเทสบัญญัติ ๑ สาธารณบัญญัติ ๑.   
บัญญัติแมอ่ืนอีก ๓ คือ อสาธารณบัญญัติ ๑ เอกโตบัญญัติ ๑ อุภโตบัญญัติ ๑.   
                  วาดวยภิกขุโงและฉลาดเปนตน   
        [๙๕๖] มีอยู อาบัติ ภกิษุเปนผูโง จึงตอง เปนผูฉลาดไมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุเปนผูฉลาด จึงตอง เปนผูโงไมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุเปนผูท้ังโงท้ังฉลาด จึงตอง.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในกาฬปกษ ไมตองในชุณหปกษ   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในชุณหปกษ ไมตองในกาฬปกษ   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองท้ังในกาฬปกษ และชุณหปกษ.   
มีอยู การเขาพรรษายอมควรในกาฬปกษ หาควรในชุณหปกษไม   
มีอยู ปวารณาในวนัมหาปวารณา ยอมควรในชุณหปกษ หาควรในกาฬปกษไม   
มีอยู สังฆกิจท่ีเหลือ ยอมควรท้ังในกาฬปกษและชุณหปกษ.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุยอมตองในฤดูหนาว ไมตองในฤดูรอนและในฤดูฝน   
มีอยู อาบัติ ภกิษุยอมตองในฤดูรอน ไมตองในฤดูหนาวและในฤดูฝน   
มีอยู อาบัติ ภกิษุยอมตองในฤดูฝน ไมตองในฤดูรอนและในฤดหูนาว.   
มีอยู อาบัติ สงฆตอง คณะ และบุคคล ไมตอง   
มีอยู อาบัติ คณะตอง สงฆ และบุคคล ไมตอง   
มีอยู อาบัติ บุคคลตอง สงฆ และคณะ ไมตอง.   
มีอยู สังฆอุโบสถและสังฆปวารณา ควรแกสงฆ ไมควรแกคณะ และบุคคล   
มีอยู คณะอุโบสถ และคณะปวารณา ควรแกคณะ ไมควรแกสงฆ และบุคคล   
มีอยู อธิษฐานอุโบสถ และอธิษฐานปวารณา ควรแกบุคคล ไมควรแกสงฆ และคณะ.   
                วาดวยการปดเปนตน   
        [๙๕๗] การปดมี ๓ คือ ปดวัตถุ ไมปดอาบัติ ๑ ปดอาบัติ ไมปดวัตถุ ๑ ปดท้ัง   
วัตถุและอาบัต ิ๑.   
เคร่ืองปกปดมี ๓ คือ เคร่ืองปกปด คือ เรือนไฟ ๑ เคร่ืองปกปด คือ น้ํา ๑   
เคร่ืองปกปด คือ ผา ๑.    
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ส่ิงท่ีกําบังไมเปดเผยนําไปมี ๓ คือ มาตุคาม กําบังไมเปดเผยนําไป ๑ มนตของ   
พวกพราหมณกําบังไมเปดเผยนําไป ๑ มิจฉาทิฏฐิกําบังไมเปดเผยนําไป ๑.   
ส่ิงท่ีเปดเผยไมกําบังจึงรุงเรืองมี ๓ คือ ดวงจันทรเปดเผย ไมกําบังจึงรุงเรือง ๑   
ดวงอาทิตยเปดเผยไมกําบังจึงรุงเรือง ๑ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจา ประกาศแลวเปดเผยไม   
กําบังจึงรุงเรือง ๑.   
การใหถือเสนาสนะมี ๓ คือ ใหถือในวันเขาพรรษาตน ๑ ใหถือในวันเขาพรรษา   
หลัง ๑ ใหถือพนระหวางนัน้ ๑.   
                วาดวยอาพาธเปนตน   
        [๙๕๘] มีอยู อาบัติ ภกิษุอาพาธ จึงตอง ไมอาพาธ ไมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุไมอาพาธ จงึตอง อาพาธไมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุอาพาธและไมอาพาธก็ตอง.   
                   วาดวยงดปาติโมกขเปนตน   
        [๙๕๙] การงดปาติโมกข ไมเปนธรรมมี ๓ การงดปาติโมกข เปนธรรมมี ๓.   
ปริวาสมี ๓ คือ ปฏิจฉันนปริวาส ๑ อัปปฏิจฉันนปริวาส ๑ สุทธันตปริวาส ๑.   
มานัตมี ๓ คือ ปฏิจฉันนมานตั ๑ อัปปฏิจฉันนมานัต ๑ ปกขมานัต ๑.   
รัตติเฉทของภิกษุผูอยูปริวาสมี ๓ คือ อยูรวม ๑ อยูปราศ ๑ ไมบอก ๑.   
                    วาดวยตองอาบัติภายในเปนตน   
        [๙๖๐] มีอยู อาบัติ ภกิษุตองภายใน ไมตองภายนอก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองภายนอก ไมตองภายใน   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองท้ังภายในท้ังภายนอก.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองภายในสีมา ไมตองภายนอกสีมา   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองภายนอกสีมา ไมตองภายในสีมา   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองท้ังภายในสีมา ท้ังภายนอกสีมา.   
                  วาดวยตองอาบัตดิวยอาการ ๓ อยางเปนตน   
        [๙๖๑] ภกิษุตองอาบัตดิวยอาการ ๓ อยาง คือ ตองดวยกาย ๑ ตองดวยวาจา ๑   
ตองดวยกายวาจา ๑.    
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ภิกษุตองอาบัติดวยอาการแมอ่ืนอีก ๓ คือ ตองในทามกลางสงฆ ๑ ตองในทามกลาง   
คณะ ๑ ตองในสํานักบุคคล ๑.   
ภิกษุออกจากอาบัติดวยอาการ ๓ คือ ออกดวยกาย ๑ ออกดวยวาจา ๑ ออกดวยกาย   
วาจา ๑.   
ภิกษุออกจากอาบัติดวยอาการแมอ่ืนอีก ๓ คือ ออกในทามกลางสงฆ ๑ ออกใน   
ทามกลางคณะ ๑ ออกในสํานักบุคคล ๑.   
ใหอมูฬหวินัยไมเปนธรรมมี ๓ ใหอมูฬหวนิัยเปนธรรมมี ๓.   
                   วาดวยขอท่ีสงฆจํานงเปนตน   
        [๙๖๒] ภกิษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงลงตัชชนียกรรม คือเปนผูกอ   
ความบาดหมาง จอความทะเลาะ กอความววิาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล   
ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ เปนผูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไม   
สมควร ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงลงนิยสกรรม คือ เปนผูกอความบาดหมาง   
กอความทะเลาะ กอความววิาท กอความอ้ือฉาว กออธิกรณ ในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด   
มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ เปนผูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงลงปพพาชนียกรรม คือ เปนผูกอความ   
บาดหมาง กอความทะเลาะ กอความววิาท กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล ๑   
ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงลงปฏิสารณียกรรม คือ เปนผูกอความ   
บาดหมาง กอความทะเลาะ กอความววิาท กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล   
ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ ดาบริภาษคฤหัสถ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเหน็อาบัติ คือ   
เปนผูกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ กอความววิาท กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑   
เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ ตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะเห็น   
อาบัติ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ   
คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ กอความววิาท กอความอ้ือฉาว กออธิกรณใน   
สงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ ตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะ   
ทําคืนอาบัติ ๑.   
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ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละคืนทิฏฐิอัน   
เลวทราม คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ กอความววิาท กอความอ้ือฉาว กอ   
อธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ ไมปรารถนาจะสละ   
คืนทิฏฐิอันเลวทราม ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงตั้งใจจับใหม่ัน คือ เปนผูกอความบาด   
หมาง กอความทะเลาะ กอความววิาท กอความอ้ือฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล   
ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ คลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆพึงลงโทษ คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปน   
ปกตัตตะ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๓ สงฆพงึลงโทษ คือ เปนผูมีศีลวิบัติในอธิศีล ๑   
เปนผูมีอาจารวิบัติในอัชฌาจาร ๑ เปนผูมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๓ สงฆพงึลงโทษ คือ เปนผูประกอบดวยการเลน   
ทางกาย ๑ เปนผูประกอบดวยการเลนทางวาจา ๑ เปนผูประกอบดวยการเลนทางกายและวาจา ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๓ สงฆพงึลงโทษ คือ เปนผูประกอบดวยอนาจาร   
ทางกาย ๑ เปนผูประกอบดวยอนาจารทางวาจา ๑ เปนผูประกอบดวยอนาจารท้ังทางกายและ   
วาจา ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๓ สงฆพงึลงโทษ คือ เปนผูประกอบดวยการลบลาง   
ทางกาย ๑ เปนผูประกอบดวยการลบลางทางวาจา ๑ เปนผูประกอบดวยการลบลางทางกายและ   
วาจา ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๓ สงฆพงึลงโทษ คือ เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพ   
ทางกาย ๑ เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพทางวาจา ๑ เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพท้ังทางกายและ   
วาจา ๑.    
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ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๓ สงฆพงึลงโทษ คือ ตองอาบัติ ถูกสงฆลงโทษ   
แลว ทําการอุปสมบท ๑ ใหนิสัย ๑ ใหสามเณรอุปฏฐาก ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๓ สงฆพงึลงโทษ คือ สงฆลงโทษเพราะอาบัติใด   
ตองอาบัตนิั้น ๑ ตองอาบัติอ่ืนอันเชนกัน ๑ ตองอาบัติอันเลวทรามกวานัน้ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๓ สงฆพงึลงโทษ คือ พูดติพระพุทธเจา ๑ พูดติ   
พระธรรม ๑ พูดติพระสงฆ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ งดอุโบสถ ณ ทามกลางสงฆ สงฆพึงกําจัดเสียวา อยาเลย   
ภิกษุ เธออยากอความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความววิาท แลวทําอุโบสถ คือ   
เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ งดปวารณา ณ ทามกลางสงฆ สงฆพึงกําจัดเสียวา อยาเลย   
ภิกษุ เธออยากอความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความววิาท แลวทําปวารณา   
คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆไมพึงใหสังฆสมมติอะไรๆ คือ เปนอลัชชี ๑ เปน   
พาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆไมพึงวากลาว คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปน   
ปกตัตตะ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆไมพึงแตงต้ังไวในตําแหนงในหวัหนาอะไร คือ เปน   
อลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ ภกิษุท้ังหลายไมพึงอาศัยอยู คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑   
ไมเปนปกตัตตะ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ ไมพึงใหนิสัย คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปน   
ปกตัตตะ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ จะใหทําโอกาส ไมควรทําโอกาส คือ เปนอลัชชี ๑   
เปนพาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ ไมพึงเช่ือถือคําใหการ คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไม   
เปนปกตัตตะ ๑.    
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ภิกษุประกอบดวยองค ๓ อันใครๆ ไมพึงถามวินัย คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑   
ไมเปนปกตัตตะ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ ไมพึงถามวินัย คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปน   
ปกตัตตะ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ อันภิกษุท้ังหลายไมพึงตอบวนิัย คือ เปนอลัชชี ๑ เปน   
พาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ ไมพึงตอบวินยั คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปน   
ปกตัตตะ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ อันภิกษุท้ังหลายไมพึงใหคําซักถาม คือ เปนอลัชชี ๑   
เปนพาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ อันภิกษุท้ังหลายไมพึงสนทนาวินัยดวยกนั คือ เปนอลัชชี   
๑ เปนพาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ ไมพึงใหกุลบุตรอุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณร   
อุปฏฐาก คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.   
                วาดวยอุโบสถเปนตน   
        [๙๖๓] อุโบสถมี ๓ คือ อุโบสถวันสิบส่ี ๑ อุโบสถวันสิบหา ๑ อุโบสถสามัคคี ๑.   
อุโบสถแมอ่ืนอีก ๓ คือ สังฆอุโบสถ ๑ คณะอุโบสถ ๑ ปุคคลอุโบสถ ๑.   
อุโบสถแมอ่ืนอีก ๓ คือ สุตตุทเทศ ๑ ปาริสุทธิอุโบสถ ๑ อธิษฐานอุโบสถ ๑.   
ปวารณามี ๓ คือ ปวารณาวนัสิบส่ี ๑ ปวารณาวันสิบหา ๑ ปวารณาสามัคคี ๑.   
ปวารณาแมอ่ืนอีก ๓ คือ สังฆปวารณา ๑ คณะปวารณา ๑ ปุคคลปวารณา ๑.   
ปวารณาแมอ่ืนอีก ๓ คือ ปวารณา ๓ หน ๑ ปวารณา ๒ หน ๑ ปวารณามีพรรษา   
เทากัน ๑.   
บุคคลไปอบายไปนรกมี ๓ คือ ไมเปนพรหมจารี แตปฏิญญาวาเปนพรหมจารี ไม   
ละปฏิญญาขอนี้ ๑ โจทพรหมจารีผูบริสุทธ์ิ ผูประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิ ดวยอพรหมจรรยอัน   
ไมมีมูล ๑ มีปกติกลาวอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา กามทั้งหลายไมมีโทษ ถึงความเปนผูหมกมุน   
ในกามทั้งหลาย ๑.    
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อกุศลมูลมี ๓ คือ อกุศลมูล คือโลภะ ๑ อกศุลมูล คือ โทสะ ๑ อกุศลมูลคือ   
โมหะ ๑.   
กุศลมูลมี ๓ คือ กุศลมูล คือ อโลภะ ๑ กุศลมูล คือ อโทสะ ๑ กุศลมูลคือ   
อโมหะ ๑.   
ทุจริตมี ๓ คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑.   
สุจริตมี ๓ คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑.   
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติโภชนะ ๓ ในสกุล เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชน ๓ คือ   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก เพื่ออยูผาสุกแหงภกิษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อประสงควาพวกมักมากอยา   
อาศัยฝกฝายทําลายสงฆ ๑ เพื่อทรงอนุเคราะหสกุล ๑.   
พระเทวทัตมีจติอันอสัทธรรม ๓ อยาง ครอบงําย่ํายี จึงเกดิในอบายตกนรกช่ัวกัลป   
ชวยเหลือไมได คือความปรารถนาลามก ๑ ความมีมิตรช่ัว ๑ พอบรรลุคุณวิเศษเพยีงข้ันตํ่าก็เลิก   
เสียในระหวาง ๑.   
สมมติมี ๑ คือ สมมติไมเทา ๑ สมมติสาแหรก ๑ สมมติไมเทาและสาแหรก ๑.   
เขียงรองเทาท่ีตั้งอยูประจําเล่ือนไปมาไมไดมี ๓ คือ เขียงรองเทาถายวจัจะ ๑ เขียง   
รองเทาถายปสสาวะ ๑ เขียงรองเทาสําหรับชําระ ๑.   
ส่ิงของสําหรับถูเทามี ๓ คือ กอนกรวด ๑ กระเบ้ืองถวย ๑ ฟองน้ําทะเล ๑.   
                   หมวด ๓ จบ   
                ----------------   
                 หัวขอประจําหมวด   
        [๙๖๔] ทรงพระชนม ๑ กาล ๑ กลางคืน ๑ พรรษาสิบ ๑ พรรษาหา ๑ กุศลจิต ๑   
เวทนา ๑ วัตถุแหงการโจท ๑ สลาก ๑ ขอหาม ๒ อยาง ๑ ขอบัญญัติ ๑ ขอบัญญัติอ่ืนอีก   
๒ อยาง ๑ โง ๑ กาฬปกษ ๑ ควร ๑ ฤดูหนาว ๑ สงฆ ๑ แกสงฆ ๑ การปด ๑ เคร่ือง   
ปกปด ๑ ส่ิงกาํบัง ๑ ส่ิงเปดเผย ๑ เสนาสนะ ๑ อาพาธ ๑ ปาติโมกข ๑ ปริวาส ๑ มานตั ๑   
ปริวาสิกภกิษุ ๑ ภายใน ๑ ภายในสีมา ๑ ตองอาบัติ ๑ ตองอาบัติอีก ๑ ออกจากอาบัติ ๑   
ออกจากอาบัตอ่ืินอีก ๑ อมูฬหวินยั ๒ อยาง ๑ ตัชชนียกรรม ๑ นิยสกรรม ๑ ปพพานยีกรรม ๑   
ปฏิสารณียกรรม ๑ ไมเห็นอาบัติ ๑ ไมทําคืนอาบัติ ๑ ไมสละคืนทิฏฐิ ๑ จับใหม่ัน ๑ กรรม ๑   
อธิศีล ๑ คะนอง ๑ อนาจาร ๑ ลบลาง ๑ อาชีวะ ๑ ตองอาบัติ ๑ ตองอาบัติเชนนั้น ๑    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 299 
พูดติ ๑ งดอุโบสถ ๑ งดปวารณา ๑ สมมติ ๑ วากลาว ๑ หัวหนา ๑ ไมอาศัยอยู ๑ ไมให   
นิสัย ๑ ไมทําโอกาส ๑ ไมทําการไตสวน ๑ ไมถาม ๒ อยาง ๑ ไมตอบ ๒ อยาง ๑ แมซัก   
ถามก็ไมพึงให ๑ สนทนา ๑ อุปสมบท ๑ นิสัย ๑ ใหสามเณรอุปฏฐาก ๑ อุโบสถ ๓ หมวด   
๓ อยาง ๑ ปวารณา ๓ หมวด ๓ อยาง ๑ เกดิในอบาย ๑ อกศุล ๑ กุศล ๑ ทุจริต ๑ สุจริต   
๑ โภชนะ ๓ อยาง ๑ อสัทธรรม ๑ สมมติ ๑ เขียงรองเทา ๑ ส่ิงของถูเทา ๑ หัวขอตามท่ี   
กลาวนี้รวมอยูในหมวด ๓.   
                หัวขอประจําหมวด จบ   
                ----------------   
                หมวด ๔   
                   วาดวยการตองและออกจากอาบัติเปนตน   
        [๙๖๕] มีอยู อาบัติ ภกิษุตองดวยวาจาของตน ออกดวยวาจาของผูอ่ืน   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองดวยวาจาของผูอ่ืน ออกดวยวาจาของตน   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองดวยวาจาของตน ออกดวยวาจาของตน   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองดวยวาจาของผูอ่ืน ออกดวยวาจาของผูอ่ืน.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองดวยกาย ออกดวยวาจา   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองดวยวาจา ออกดวยกาย   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองดวยกาย ออกดวยกาย   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองดวยวาจา ออกดวยวาจา.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุหลับแลว จึงตอง ตื่นแลว จงึออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตื่นแลว จึงตอง หลับแลว จงึออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุหลับแลว จึงตอง หลับแลว จึงออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตื่นแลว จึงตอง ตื่นแลว จึงออก.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุไมตั้งใจ จึงตอง ตั้งใจ จึงออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตั้งใจ จึงตอง ไมตั้งใจ จึงออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุไมตั้งใจ จึงตอง ไมตั้งใจ จงึออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตั้งใจ จึงตอง ตั้งใจ จึงออก.    
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มีอยู อาบัติ ภกิษุตองอยู จึงแสดง แสดงอยู จึงตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองอยู จึงออก ออกอยู จึงตอง.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองดวยกรรม ออกดวยส่ิงมิใชกรรม   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองดวยส่ิงมิใชกรรม ออกดวยกรรม   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองดวยกรรม ออกดวยกรรม   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองดวยส่ิงมิใชกรรม ออกดวยส่ิงมิใชกรรม.   
                   วาดวยอนริยโวหารเปนตน   
        [๙๖๖] โวหารอันไมประเสริฐ มี ๔ คือ ความกลาวในส่ิงท่ีไมเหน็วาเห็น ๑ ความ   
กลาวในส่ิงท่ีไมไดยินวาไดยนิ ๑ ความกลาวในส่ิงท่ีไมทราบวาทราบ ๑ ความกลาวในส่ิงท่ีไมรู   
วารู ๑.   
โวหารอันประเสริฐ มี ๔ คือ ความกลาวในส่ิงท่ีไมเห็นวาไมเห็น ๑ ความกลาวใน   
ส่ิงท่ีไมไดยินวาไมไดยิน ๑ ความกลาวในส่ิงท่ีไมทราบวาไมทราบ ๑ ความกลาวในส่ิงท่ีไมรูวา   
ไมรู ๑.   
โวหารอันไมประเสริฐแมอ่ืนอีก ๔ คือ ความกลาวในส่ิงท่ีเห็นวาไมเหน็ ๑ ความ   
กลาวในส่ิงท่ีไดยินวาไมไดยนิ ๑ ความกลาวในส่ิงท่ีทราบวาไมทราบ ๑ ความกลาวในส่ิงท่ีรูวา   
ไมรู ๑.   
โวหารอันประเสริฐ มี ๔ คือ ความกลาวในส่ิงท่ีเห็นวาเหน็ ๑ ความกลาวในส่ิงท่ี   
ไดยินวาไดยนิ ๑ ความกลาวในส่ิงท่ีทราบวาทราบ ๑ ความกลาวในส่ิงท่ีรูวารู ๑.   
ปาราชิกของภกิษุ ท่ัวไปกับภิกษณุี มี ๔.   
ปาราชิกของภกิษุณี ไมท่ัวไปกับภิกษุ มี ๔.   
บริขารมี ๔ คือ มีอยู บริขารควรรักษา คุมครอง นับวาเปนสมบัติของเรา ควรใช   
สอย ๑ มีอยู บริขารควรรักษา คุมครอง แตไมนับวาเปนสมบัติของเรา ควรใชสอย ๑ มีอยู   
บริขารควรรักษา คุมครอง แตไมนับวาเปนสมบัติของเรา ไมควรใชสอย ๑ มีอยู บริขารไมควร   
รักษา ไมควรคุมครอง ไมนับวาเปนสมบัติของเรา ไมควรใชสอย ๑.    
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                   วาดวยการตองและออกจากอาบัติเปนตน   
        [๙๖๗] มีอยู อาบัติ ภกิษุตองตอหนา ออกลับหลัง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองลับหลัง ออกตอหนา   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองตอหนา ออกตอหนา   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองลับหลัง ออกลับหลัง.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุไมรูอยู จึงตอง รูอยู จึงออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุรูอยู จึงตอง ไมรูอยู จึงออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุรูอยู จึงตอง รูอยู จึงออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุไมรูอยู จึงตอง ไมรูอยู จึงออก.   
                    วาดวยการอาบัติเปนตน   
        [๙๖๘] ภกิษุตองอาบัตดิวยอาการ ๔ คือ ตองดวยกาย ๑ ตองดวยวาจา ๑ ตองดวย   
กายและวาจา ๑ ตองดวยกรรมวาจา ๑.   
ภิกษุตองอาบัติดวยอาการแมอ่ืนอีก ๔ คือ ในทามกลางสงฆ ๑ ในทามกลางคณะ ๑   
ในสํานักบุคคล ๑ เพราะเพศเปล่ียนแปลง ๑.   
ภิกษุออกจากอาบัติดวยอาการ ๔ คือ ออกดวยกาย ๑ ออกดวยวาจา ๑ ออกดวยกาย   
ดวยวาจา ๑ ออกดวยกรรมวาจา ๑.   
ภิกษุออกจากอาบัติดวยอาการแมอ่ืนอีก ๔ คือ ในทามกลางสงฆ ๑ ในทามกลางคณะ   
๑ ในสํานักบุคคล ๑ เพราะเพศเปล่ียนแปลง ๑.   
ภิกษุละเพศอันเดิม  ตั้งอยูในเพศสตรี อันเกิด ณ ภายหลังพรอมกับการไดเพศ   
ใหม วิญญัตยิอมระงับไป บัญญัติยอมดับไป.   
ภิกษณุีละเพศสตรีอันเปนเพศเดิม ตั้งอยูในเพศบุรุษอันเกดิ ณ ภายหลังพรอมกับการ   
ไดเพศใหม วญิญัติยอมระงับไป บัญญัติยอมดับไป.   
การโจทมี ๔ คือ โจทดวยศีลวิบัติ ๑ โจทดวยอาจารวิบัติ ๑ โจทดวยทิฏฐิวิบัติ ๑   
โจทดวยอาชีววิบัติ ๑.   
ปริวาสมี ๔ คือ ปฏิจฉันนปริวาส ๑ อัปปฏิจฉันนปริวาส ๑ สุทธันตปริวาส ๑   
สโมธานปริวาส ๑.    
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มานัตมี ๔ คือ ปฏิจฉันนมานตั ๑ อัปปฏิจฉันนมานัต ๑ ปกขมานัต ๑ สโมธาน   
มานัต ๑.   
รัตติเฉทของมานัตตจาริกภิกษุมี ๔ คือ อยูรวม ๑  อยูปราศ ๑ ไมบอก ๑ ประพฤติ   
ในคณะอันหยอน ๑.   
พระบัญญัติท่ีทรงยกข้ึนแสดงเองมี ๔.   
ของท่ีรับประเคนไวฉันมี ๔ คือ ยาวกาลิก ๑ ยามกาลิก ๑ สัตตาหกาลิก ๑ ยาว   
ชีวิก ๑.   
ยามหาวิกัฏมี ๔ คือ คูถ ๑ มูตร ๑ เถา ๑ ดนิ ๑.   
กรรมมี ๔ คือ อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑ ญัตติจตุตถ   
กรรม ๑.   
กรรมแมอ่ืนอีก ๔ คือ กรรมเปนวรรคโดยอธรรม ๑ กรรมพรอมเพรียงโดยอธรรม ๑   
กรรมเปนวรรคโดยธรรม ๑ กรรมพรอมเพรียงโดยธรรม ๑.   
วิบัติมี ๔  คือ ศีลวิบัติ ๑ อาจารวิบัติ ๑ ทิฏฐวิิบัติ ๑ อาชีววบัิติ ๑.   
อธิกรณมี ๔ คือ วิวาทาธิกรณ ๑ อนวุาทาธิกรณ ๑ อาปตตาธิกรณ ๑ กิจจาธิกรณ ๑.   
ผูประทุษรายบริษัทมี ๔ คือ ภิกษุผูทุศีล มีธรรมทราม เปนผูประทุษรายบริษัท ๑   
ภิกษณุีผูทุศีล มีธรรมทราม เปนผูประทุษรายบริษัท ๑ อุบาสกผูทุศีล มีธรรมทราม เปนผูประทุษ   
รายบริษัท ๑ อุบาสิกาผูทุศีล มีธรรมทราม เปนผูประทุษรายบริษัท ๑.   
ผูงามในบริษทัมี ๔ คือ ภิกษุผูมีศีล มีธรรมงาม เปนผูงามในบริษัท ๑ ภิกษณุีผูมีศีล   
มีธรรมงาม เปนผูงามในบริษัท ๑ อุบาสกผูมีศีล มีธรรมงาม เปนผูงามในบริษัท ๑ อุบาสิกา   
ผูมีศีล มีธรรมงาม เปนผูงามในบริษัท ๑.   
                 วาดวยพระอาคันตุกะเปนตน   
        [๙๖๙] มีอยู อาบัติ ภกิษุอาคันตุกะตอง ภิกษเุจาถ่ิน ไมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุเจาถ่ินตอง ภกิษุอาคันตุกะ ไมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุอาคันตุกะและภิกษุเจาถ่ิน  ตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุอาคันตุกะ และภิกษุเจาถ่ิน ไมตอง.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุผูเตรียมไป ตอง ภิกษเุจาถ่ิน  ไมตอง    
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มีอยู อาบัติ ภกิษุเจาถ่ิน ตอง ภิกษุผูเตรียมไป ไมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุผูเตรียมไป และภกิษุเจาถ่ิน  ตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุผูเตรียมไป และภกิษุเจาถ่ิน ไมตอง.   
                วาดวยสิกขาบทมีวัตถุตางกันเปนตน   
        [๙๗๐] ความที่สิกขาบท มีวัตถุตางกนั มีอยู ความท่ีสิกขาบทมีอาบัติตางกัน ไมมี   
ความท่ีสิกขาบทมีอาบัติตางกันมีอยู ความที่สิกขาบทมีวัตถุตางกัน ไมมี   
ความท่ีสิกขาบทมีวัตถุตางกัน และมีอาบัติตางกัน มีอยู   
ความท่ีสิกขาบทมีวัตถุตางกัน และมีอาบัติตางกัน ไมมีเลย.   
ความท่ีสิกขาบทมีวัตถุเปนสภาคกัน มีอยู ความท่ีสิกขาบทมีอาบัติเปนสภาคกัน ไมมี   
ความท่ีสิกขาบทมีอาบัติเปนสภาคกัน มีอยู ความท่ีสิกขาบทมีวัตถุเปนสภาคกัน ไมมี   
ความท่ีสิกขาบทมีวัตถุเปนสภาคกัน และมีอาบัติเปนสภาคกัน มีอยู   
ความท่ีสิกขาบทมีวัตถุเปนสภาคกัน และมีอาบัติเปนสภาคกัน ไมมีเลย.   
                วาดวยพระอุปชฌายตองอาบัติเปนตน   
        [๙๗๑] มีอยู อาบัติ พระอุปชฌายตอง สัทธิวิหาริกไมตอง   
มีอยู อาบัติ สัทธิวิหาริกตอง พระอุปชฌายไมตอง   
มีอยู อาบัติ พระอุปชฌายและสัทธิวิหาริก ตอง   
มีอยู อาบัติ พระอุปชฌายและสัทธิวิหาริก ไมตอง.   
มีอยู อาบัติ พระอาจารยตอง อันเตวาสิกไมตอง   
มีอยู อาบัติ อันเตวาสิกตอง พระอาจารยไมตอง   
มีอยู อาบัติ พระอาจารยและอันเตวาสิกตอง   
มีอยู อาบัติ พระอาจารยและอันเตวาสิกไมตอง.   
                    วาดวยปจจยัแหงการขาดพรรษาเปนตน   
        [๙๗๒] การขาดพรรษาไมตองอาบัติมีปจจัย ๔ คือ สงฆแตกกนั ๑ มีพวกภิกษุ   
ประสงคจะทําลายสงฆ ๑ มีอันตรายแกชีวิต ๑ มีอันตรายแกพรหมจรรย ๑.   
วจีทุจริตมี ๔ คือ พูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑.   
วจีสุจริตมี ๔ คือ พูดจริง ๑ พูดไมสอเสียด ๑ พูดคําสุภาพ ๑ พูดพอประมาณ ๑.    
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                   วาดวยถือเอาทรัพยเปนตน   
        [๙๗๓] มีอยู ภิกษุถือเอาทรัพยเอง ตองอาบัติหนัก ใชผูอ่ืน ตองอาบัติเบา   
มีอยู ภกิษุถือเอาทรัพยเอง ตองอาบัติเบา ใชผูอ่ืน ตองอาบัติหนัก   
มีอยู ภกิษุถือเอาทรัพยเองกด็ี ใชผูอ่ืนกด็ี ตองอาบัติหนกั   
มีอยู ภกิษุถือเอาทรัพยเองกด็ี ใชผูอ่ืนกด็ี ตองอาบัติเบา.   
มีอยู บุคคลควรอภิวาท แตไมควรลุกรับ   
มีอยู บุคคลควรลุกรับ แตไมควรอภิวาท   
มีอยู บุคคลควรอภิวาทและควรลุกรับ   
มีอยู บุคคลไมควรอภิวาทและไมควรลุกรับ.   
มีอยู บุคคลควรแกอาสนะ แตไมควรอภวิาท   
มีอยู บุคคลควรอภิวาท แตไมควรแกอาสนะ   
มีอยู บุคคลควรแกอาสนะและอภวิาท   
มีอยู บุคคลไมควรแกอาสนะและไมควรอภวิาท   
                  วาดวยตองอาบัตใินกาลเปนตน   
        [๙๗๔] มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในกาล ไมตองในเวลาวิกาล   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในเวลาวิกาล ไมตองในกาล   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในกาลและในเวลาวิกาล   
มีอยู อาบัติ ภกิษุไมตองในกาล และไมตองในเวลาวิกาล.   
มีอยู กาลิกท่ีรับประเคนแลว ควรในกาล ไมควรในเวลาวกิาล   
มีอยู กาลิกท่ีรับประเคนแลว ควรในเวลาวกิาล ไมควรในกาล   
มีอยู กาลิกท่ีรับประเคนแลว ควรในกาลและในเวลาวิกาล   
มีอยู กาลิกท่ีรับประเคนแลว ไมควรในกาลและในเวลาวิกาล.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในปจจนัติมชนบท ไมตองในมัชฌิมชนบท   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในมัชฌิมชนบท ไมตองในปจจนัติมชนบท   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในปจจนัติมชนบทและมัชฌิมชนบท   
มีอยู อาบัติ ภกิษุไมตองในปจจันติมชนบทและมัชฌิมชนบท.   
มีอยู วัตถุ ยอมควรในปจจันติมชนบท ไมควรในมัชฌิมชนบท    
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มีอยู วัตถุ ยอมควรในมัชฌิมชนบท ไมควรในปจจนัติมชนบท   
มีอยู วัตถุ ยอมควรในปจจันติมชนบทและมัชฌิมชนบท   
มีอยู วัตถุ ยอมไมควรในปจจนัติมชนบทและมัชฌิมชนบท.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในภายใน ไมตองในภายนอก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในภายนอก ไมตองในภายใน   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองภายในและภายนอก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุไมตองภายในและภายนอก.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองภายในสีมา ไมตองภายนอกสีมา   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองภายนอกสีมา ไมตองภายในสีมา   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองภายในสีมาและภายนอกสีมา   
มีอยู อาบัติ ภกิษุไมตองภายในสีมาและภายนอกสีมา.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในบาน ไมตองในปา   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในปา ไมตองในบาน   
มีอยู อาบัติ ภกิษุตองในบานและในปา   
มีอยู อาบัติ ภกิษุไมตองในบานและในปา.   
                วาดวยการโจทเปนตน   
        [๙๗๕] การโจทมี ๔ คือ โจทช้ีวัตถุ ๑ โจทช้ีอาบัติ ๑ โจทหามสังวาส ๑   
โจทหามสามีจกิรรม ๑.   
กิจเบ้ืองตนมี ๔.   
ความพรอมพรั่งถึงท่ีแลวมี ๔.   
อาบัติปาจิตตียมีเหตุมิใชอยางอ่ืนมี ๔.   
สมมติภิกษุมี ๔.   
ถึงอคติมี ๔ คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑ ถึงโมหาคติ ๑ ถึง ภยาคติ ๑.   
ไมถึงอคติมี  ๔ คือ ไมถึงฉันทาคติ ๑ ไมถึงโทสาคติ ๑ ไมถึงโมหาคติ ๑   
ไมถึงภยาคติ ๑.    
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ภิกษุอลัชชีประกอบดวยองค ๔ ยอมทําลายสงฆ คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑   
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑.   
ภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรักประกอบดวยองค ๔ ยอมสมานสงฆผูแตกกันแลวใหสามัคคี คือ   
ไมถึงฉันทาคติ ๑ ไมถึงโทสาคติ ๑ ไมถึงโมหาคติ ๑ ไมถึงภยาคติ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๔ อันภิกษุไมควรถามวินัย คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑   
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑.   
อันภิกษุประกอบดวยองค ๔ ไมควรถามวนิัย คือ  ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑   
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๔ อันภกิษุไมพึงตอบวินัย คือ  ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑   
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑.   
อันภิกษุประกอบดวยองค ๔ ไมพึงตอบวนิยั คือ  ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑   
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑.   
ภิกษุประกอบองค ๔ ไมพึงใหคําซักถามคือ  ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑ ถึง   
โมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๔ ไมพึงสนทนาวนิยัดวย คือ  ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑   
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑.   
                วาดวยภิกษุอาพาธตองอาบัติเปนตน   
        [๙๗๖] มีอยู อาบัติ ภกิษุอาพาธตอง ไมอาพาธไมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุไมอาพาธตอง อาพาธ ไมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุอาพาธก็ดี ไมอาพาธก็ดี ยอมตอง   
มีอยู อาบัติ ภกิษุอาพาธก็ดี ไมอาพาธก็ดี ไมตอง   
                 วาดวยงดปาติโมกข   
        [๙๗๗] งดปาติโมกข ไมประกอบดวยธรรมมี ๔ งดปาติโมกขประกอบดวยธรรมมี ๔.   
                   หมวด ๔ จบ   
                 -------------    
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                 หัวขอประจําหมวด   
        [๙๗๘] วาจาของตน ๑ กาย ๑ หลับ ๑ ไมตั้งใจ ๑ ตองอาบัติ ๑ กรรม ๑ โวหาร ๔   
อยาง ๑ ปาราชิกของภิกษุ ๑ ปาราชิกของภกิษุณี ๑ บริขาร ๑ ตอหนา ๑ ไมรู ๑ กาย ๑ ทามกลาง ๑   
ออกจากอาบัต ิ๒ อยาง ๑ ไดเพศใหม ๑ โจท ๑ ปริวาส ๑ มานัต ๑ รัตติเฉทของมานัตต   
จาริกภกิษุ ๑ พระบัญญัติท่ีทรงยกข้ึนแสดงเอง ๑ กาลิกท่ีรับประเคน ๑ ยามหาวกิัฏ ๑ กรรม ๑   
กรรมอีก ๑ วิบัติ ๑ อธิกรณ ๑ ทุศีล ๑ โสภณ ๑ อาคันตุกภิกษุ ๑ คมิกภกิษุ ๑ ความที่   
สิกขาบทมีวัตถุตางกัน ๑ ความท่ีสิกขาบทเปนสภาคกัน ๑ อุปชฌาย ๑ อาจารย ๑ ปจจัย ๑   
วจีทุจริต ๑ วจสุีจริต ๑ ถือเอาทรัพย ๑ บุคคลควรอภิวาท ๑ บุคคลควรแกอาสนะ ๑ กาล ๑   
ควร ๑ ปจจนัติมชนบท ๑ ควรในปจจันติมชนบท ๑ ภายใน ๑ ภายในสีมา ๑ บาน ๑ โจท ๑   
กิจเบ้ืองตน ๑ ความพรอมพร่ังถึงท่ีแลว ๑ อาบัติปาจิตตียมีเหตุมิใชอ่ืน ๑ สมมติ ๑ อคติ ๑   
ไมถึงอคติ ๑ อลัชชี ๑ มีศีลเปนที่รัก ๑ ควรถาม ๒ อยาง ๑ ควรตอบ ๒ อยาง ๑ ซักถาม ๑   
สนทนา ๑ อาพาธ ๑ งดปาติโมกข ๑   
                   หวัขอประจําหมวด ๔ จบ   
                    ----------------   
                หมวด ๕   
                 วาดวยอาบัติเปนตน   
        [๙๗๙] อาบัติมี ๕ กองอาบัติมี ๕ วินตีวัตถุมี ๕. อนันตริยกรรมมี ๕. บุคคลท่ี   
แนนอนมี ๕ อาบัติมีการตัดเปนวินยักรรมมี ๕ ตองอาบัติดวยอาการ ๕ อาบัติมี ๕ เพราะ   
มุสาวาทเปนปจจัย.   
ภิกษไุมเขากรรมดวยอาการ ๕ คือ ตนเองไมทํากรรม ๑ ไมเชิญภิกษุอ่ืน ๑ ไมให   
ฉันทะหรือปาริสุทธิ ๑ เม่ือสงฆทํากรรมยอมคัดคาน ๑ เม่ือสงฆทํากรรมเสร็จแลว เหน็วาไมเปน   
ธรรม ๑.   
ภิกษเุขากรรมดวยอาการ ๕ คือ ตนเองทํากรรม ๑ เชิญภิกษุอ่ืน ๑ ใหฉันทะหรือ   
ปาริสุทธิ ๑ เม่ือสงฆทํากรรม ไมคัดคาน ๑ เม่ือสงฆทํากรรมเสร็จแลว เหน็วาเปนธรรม ๑   
ภิกษุผูถือเทีย่วบิณฑบาต กจิ ๕ อยางควร คือไมบอกลาเท่ียวไป ๑ ฉันเปนหมูได ๑   
ฉันโภชนะทีหลังได ๑ ความไมตองคํานึง ๑ ความไมตองกําหนดหมาย ๑    
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ภิกษุประกอบดวยองค ๕ จะเปนภกิษุเลวทรามก็ดี จะเปนภิกษุมีธรรมอันไมกําเริบกด็ี   
ยอมถูกระแวง ถูกรังเกียจ คือ มีหญิงแพศยาเปนโคจร ๑ มีหญิงหมายเปนโคจร ๑ มีสาว   
เท้ือเปนโคจร ๑ มีบัณเฑาะกเปนโคจร ๑ มีภิกษณุีเปนโคจร ๑.   
น้ํามันมี ๕ คือ น้ํามันงา ๑ น้าํมันเมล็ดพันธุ ผักกาด ๑ น้าํมันมะทราง ๑ น้ํามัน   
ละหุง ๑ น้ํามันเปลวสัตว ๑.   
น้ํามันเปลวสัตวหมี ๕ คือ น้ํามันเปลวหมี ๑ น้ํามันเปลวปลา ๑ น้ํามันเปลวปลา   
ฉลาม ๑ น้ํามันเปลวหมู ๑ น้ํามันเปลวลา ๑.   
ความเส่ือมมี ๕ คือ ความเส่ือมญาติ ๑ ความเส่ือมโภคสมบัติ ๑ ความเส่ือม คือ   
โรค ๑ ความเส่ือมศีล ๑ ความเส่ือมทางทิฏฐิ คือ เห็นผิด ๑.   
ความถึงพรอมมี ๕ คือ ความถึงพรอมแหงญาติ ๑ ความถึงพรอมแหงโภคสมบัติ ๑   
ความถึงพรอมแหงความไมมีโรค ๑ ความถึงพรอมแหงศีล ๑ ความถึงพรอมแหงความเห็นชอบ.   
นิสัยระงับจากพระอุปชฌายมี ๕ คือ พระอุปชฌายหลีกไป ๑ สึก ๑ ถึงมรณภาพ ๑   
ไปเขารีดเดยีรถีย ๑  ส่ังบังคับ ๑.   
บุคคล ๕ จําพวกไมควรใหอุปสมบท คือ มีกาลบกพรอง ๑ มีอวัยวะบกพรอง ๑   
มีวัตถุวิบัติ ๑ มีความกระทําเสียหาย ๑ ไมบริบูรณ ๑.   
ผาบังสุกุลมี ๕ คือ ผาตกท่ีปาชา ๑ ผาตกท่ีตลาด ๑ ผาหนูกดั ๑ ผาปลวกกดั ๑   
ผาถูกไฟไหม ๑.   
ผาบังสุกุลแมอ่ืนอีก ๕ คือ ผาท่ีวัวกดั ๑ ผาท่ีแพะกัด ๑ ผาท่ีหมสถูป ๑ ผาท่ีเขา   
ท้ิงในท่ีอภเิษก ๑ ผาท่ีเขานําไปสูปาชาแลวนํากลับมา ๑.   
อวหารมี ๕ คือ เถยยาวหาร ๑ ปสัยหาวหาร ๑ ปริกัปปาวหาร ๑ ปฏิจฉันนาวหาร ๑   
กุสาวหาร ๑.   
มหาโจรท่ีมีปรากฏอยูในโลก มี ๕.   
ภัณฑะท่ีไมควรจาย มี ๕.   
ภัณฑะท่ีไมควรแบง มี ๕.   
อาบัติท่ีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต มี ๕.   
อาบัติท่ีเกิดแตกายและวาจา มิใชจิต มี ๕.   
อาบัติท่ีเปนเทสนาคามินี มี ๕.    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 309 
สงฆ มี ๕ ปาติโมกขุเทศ มี ๕.   
ในชนบทชายแดนทุกแหง คณะมีพระวนิัยธรเปนท่ี ๕ ใหกุลบุตรอุปสมบทได.   
การกรานกฐนิมีอานิสงส ๕ กรรม มี ๕.   
อาบัติท่ีเปนยาวตติยกา มี ๕.   
ภิกษุถือเอาทรัพยท่ีผูอ่ืนไมให ดวยอาการ ๕ ตองอาบัติปาราชิก.   
ภิกษุถือเอาทรพัยท่ีผูอ่ืนไมให ดวยอาการ ๕ ตองอาบัติถุลลัจจัย.   
ภิกษุถือเอาทรัพยท่ีผูอ่ืนไมให ดวยอาการ ๕ ตองอาบัติทุกกฏ.   
ภิกษไุมควรบริโภคอกัปปยวัตถุ ๕ คือ ของท่ีเขาไมให ๑ ไมทราบ ๑ เปนอกัปปยะ ๑   
ยังไมไดรับประเคน ๑ ไมทําใหเปนเดน ๑.   
ภิกษุควรบริโภคกัปปยวัตถุ ๕ คือ ของท่ีเขาให ๑ ทราบแลว ๑ เปนกัปปยะ ๑   
รับประเคนแลว ๑ ทําใหเปนเดน ๑.   
การใหไมจัดเปนบุญ แตโลกสมมติวาเปนบุญมี ๕ คือ ใหน้ําเมา ๑ ใหมหรสพ ๑   
ใหสตรี ๑ ใหโคผู ๑ ใหจิตรกรรม ๑.   
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว บรรเทาไดยากมี ๕ คือ ราคะบังเกิดแลวบรรเทาไดยาก ๑ โทสะ   
บังเกิดแลวบรรเทาไดยาก ๑ โมหะบังเกดิแลวบรรเทาไดยาก ๑ ปฏิภาณบังเกดิแลวบรรเทาไดยาก   
๑ จิตท่ีคิดจะไปบังเกิดแลว บรรเทาไดยาก ๑.   
การกวาดมีอานิสงส ๕ คือ จิตของตนเล่ือมใส ๑ จิตของผูอ่ืนเล่ือมใส ๑ เทวดา   
ช่ืนชม ๑ ส่ังสมกรรมท่ีเปนไปเพื่อใหเกิดความเล่ือมใส ๑ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก ยอม   
เขาถึงสุคติดลกสวรรค ๑.   
การกวาดมีอานิสงสแมอ่ืนอีก ๕ คือ จิตของตนเล่ือมใส ๑ จิตของผูอ่ืนเล่ือมใส ๑   
เทวดาชืน่ชม ๑ เปนอันทําตามคําส่ังสอนของพระศาสดา ๑ ชุมชนมีในภายหลังถือเปน   
ทิฏฐานุคติ ๑.   
                  วาดวยองคคุณของพระวินัยธร   
        [๙๘๐] พระวินยัธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูเขลา คือไมกําหนดท่ีสุดถอยคํา   
ของตน ๑ ไมกําหนดท่ีสุดถอยคําของผูอ่ืน ๑ ไมกําหนดถอยคําของตน ไมกําหนดท่ีสุดถอยคํา   
ของผูอ่ืนแลวปรับอาบัติ ๑ ยอมปรับอาบัติโดยไมเปนธรรม ๑ ยอมปรับอาบัติไมตามปฏิญญา ๑    
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พระวนิัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ กําหนดท่ีสุดถอยคําของตน ๑   
กําหนดท่ีสุดถอยคําของผูอ่ืน ๑ กําหนดท่ีสุดถอยคําของตนท้ังกําหนดท่ีสุดถอยคําของผูอ่ืนแลว   
ปรับอาบัติ ๑ ยอมปรับอาบัติตามธรรม ๑ ยอมปรับอาบัติตามปฏิญญา ๑   
พระวนิัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ นบัวาเปนผูเขลาคือ ไมรูจักอาบัติ ๑ ไมรู   
จักมูลของอาบัติ ๑ ไมรูจักเหตุเกิดอาบัติ ๑ ไมรูจักการระงับอาบัติ ๑ ไมรูจักทางระงับอาบัติ ๑   
พระวนิัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักมูลของ   
อาบัติ ๑ รูจักเหตุเกิดอาบัติ  ๑ รูจักการระงับอาบัติ ๑ รูจักทางระงับอาบัติ ๑   
พระวนิัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ นบัวาเปนผูเขลา คือ ไมรูจักอธิกรณ ๑   
ไมรูจักมูลของอธิกรณ ๑ ไมรูจักเหตุเกิดของอธิกรณ ๑ ไมรูจักความระงับของอธิกรณ ๑ ไมรู   
จักขอปฏิบัติอันใหถึงความระงับแหงอธิกรณ ๑   
พระวนิัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูจักอธิกรณ ๑ รูจักมูลของ   
อธิกรณ ๑ รูจกัเหตุเหตุเกิดของอธิกรณ ๑ รูจักความระงับของอธิกรณ ๑ รูจักขอปฏิบัติอันให   
ถึงความระงับแหงอธิกรณ ๑   
พระวนิัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ นบัวาเปนผูเขลา คือ ไมรูจักวัตถุ ๑ ไมรู   
จักเหตุเคามูล ๑ ไมรูจักบัญญัติ ๑ ไมรูจักอนุบัญญัติ ๑ ไมรูจักทางแหงถอยคําอันเขาอนุสนธิ   
กันได ๑.   
พระวนิัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูจักวัตถุ ๑ รูจกัเหตุเปน   
เคามูล ๑ รูจักบัญญัติ ๑ รูจักอนุบัญญัติ ๑ รูจักทางแหงถอยคําอันเขาอนสุนธิกันได ๑.   
พระวนิัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ นบัวาเปนผูเขลา คือ ไมรูจักญัตติ ๑ ไม   
รูจักต้ังญัตติ ๑ ไมฉลาดในเบ้ืองตน ๑ ไมฉลาดในเบ้ืองปลาย ๑ ไมรูจักกาล ๑.   
พระวนิัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูจักญัตติ ๑ รูจักต้ังญัตติ ๑   
ฉลาดในเบ้ืองตน ๑ ฉลาดในเบ้ืองปลาย ๑ รูจักกาล ๑   
พระวนิัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ นบัวาเปนผูเขลา คือ ไมรูจักอาบัติและ   
มิใชอาบัติ ๑  ไมรูจักอาบัติเบาและอาบัตหินัก ๑ ไมรูจกัอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวน   
เหลือ ๑  ไมรูจกัอาบัติช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ ๑ ไมยึดถือ ไมใสใจ ไมใครครวญ   
ถอยคําท่ีสืบตอจากอาจารยใหดี ๑.    
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พระวนิัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูจักอาบัติและมิใชอาบัติ ๑   
รูจักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ รูจักอาบัตมีิสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูจักอาบัติ   
ช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ ๑ ยึดถือ ใสใจ ใครครวญถอยคําท่ีสืบตอจากอาจารยดวยดี ๑.   
พระวนิัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ นบัวาเปนผูเขลา คือ ไมรูจักอาบัติและ   
มิใชอาบัติ ๑  ไมรูจักอาบัติเบาและอาบัตหินัก ๑ ไมรูจกัอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมี   
สวนเหลือ ๑  ไมรูจักอาบัติช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ ๑ จําปาติโมกขท้ังสองไมไดโดย   
พิสดาร จําแนกไมถูกตอง สวดไมคลองแคลว วินจิฉัยไมถูกตอง โดยสูตร โดยอนุพยญัชนะ ๑   
พระวนิัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูจักอาบัติและมิใชอาบัติ ๑   
รูจักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ รูจักอาบัตมีิสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูจักอาบัติ   
ช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ ๑ จําปาติโมกขท้ังสองไดดีโดยพิสดาร จําแนกถูกตอง สวดได   
คลองแคลว วนิิจฉัยถูกตองดี โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑   
พระวนิัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ นบัวาเปนผูเขลา คือ ไมรูจักอาบัติและมิใช   
อาบัติ ๑ ไมรูจกัอาบัติเบาและอาบัติหนกั ๑ ไมรูจักอาบัตมีิสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑   
ไมรูจักอาบัติช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ ๑ ไมฉลาดในการวนิิจฉัยอธิกรณ ๑.   
พระวนิัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูจักอาบัติและไมใชอาบัติ ๑   
รูจักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ รูจักอาบัตมีิสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูจักอาบัติ   
ช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ ๑ ฉลาดในการวินจิฉัยอธิกรณ ๑.   
                    วาดวยภกิษุอยูปาเปนตน   
        [๙๘๑] ภกิษุผูถืออยูปามี ๕ คือ เพราะเปนผูเขลา เพราะเปนผูงมงาย จึงอยูปา ๑   
เปนผูปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงอยูปา ๑ เพราะมัวเมา เพราะจิตฟุงซาน   
จึงอยูปา ๑ เพราะเขาใจวา พระพุทธเจา พระสาวกของพระพุทธเจาสรรเสริญ จึงอยูปา ๑   
เพราะอาศัยความมักนอย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงดั และเพราะอาศัยความเปนแหงการ   
อยูปามีประโยชนดวยความปฏิบัติตามนี้ จงึอยูปา ๑.   
ภิกษุผูถือเทีย่วบิณฑบาตมี ๕.   
ภิกษุผูถือผาบังสุกุลมี ๕.   
ภิกษุผูถืออยูโคนไมมี ๕.    
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ภิกษุผูถืออยูปาชามี ๕.   
ภิกษุผูถืออยูกลางแจงมี ๕.   
ภิกษุผูถือผาสามผืนมี ๕.   
ภิกษุผูถือเทีย่วบิณฑบาตตามลําดับมี ๕.   
ภิกษุผูถือการนั่งมี ๕.   
ภิกษุผูถืออยูในเสนาสนะตามท่ีจัดไวมี ๕.   
ภิกษุผูถือนั่งฉัน ณ อาสนะแหงเดยีวมี ๕.   
ภิกษุผูถือการหามภัตรท่ีเขานํามาถวายเม่ือภายหลังมี ๕.   
ภิกษุผูถือการฉันเพราะในบาตรมี ๕ คือ เพราะเปนผูเขลา เพราะเปนผูงมงาย จึงถือ   
การฉันเฉพาะในบาตร ๑ เปนผูปวารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงถือการฉันเฉพาะ   
ในบาตร ๑ เพราะมัวเมา เพราะจิตฟุงซาน จึงถือการฉันเฉพาะในบาตร ๑ เพราะเขาใจวา   
พระพุทธเจา และพระสาวกของพระพุทธเจาสรรเสริญ จึงถือการฉันเฉพาะในบาตร ๑ เพราะ   
อาศัยความมักนอย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงัด และเพราะอาศัยความเปนแหงการฉัน   
เฉพาะในบาตรมีประโยชนดวยความปฏิบัติตามนี้ จึงถือการฉันเฉพาะในบาตร ๑.   
                 วาดวยองคของภกิษุผูตองถือนสัิย   
        [๙๘๒] ภกิษุประกอบดวยองค ๕ จะไมถือนิสัยอยูไมได คือ ไมรูอุโบสถ ๑ ไมรู   
อุโบสถกรรม  ๑ ไมรูปาติโมกข ๑ ไมรูปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาหยอนหา ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยู คือ รูอุโบสถ ๑ รูอุโบสถกรรม ๑   
รูปาติโมกข ๑ รูปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาหา หรือมีพรรษาเกินหา ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ จะไมถือนิสัยอยูไมได คือ ไมรูปวารณา ๑ ไมรู   
ปวารณากรรม ๑  ไมรูปาติโมกข ๑ ไมรูปาติโมกขุทเทศ  ๑ มีพรรษาหยอนหา ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยู คือ รูปวารณา ๑ รูปวารณากรรม ๑   
รูปาติโมกข ๑ รูปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาหา หรือมีพรรษาเกินหา ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ จะไมถือนิสัยอยูไมได คือ  ไมรูอาบัติและมิใช   
อาบัติ ๑ ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ ไม   
รูอาบัติช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ ๑ มีพรรษาหยอนหา ๑.   
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ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยู คือ รูอาบัติและมิใชอาบัติ ๑ รูอาบัติ   
เบาและอาบัตหินัก ๑ รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูอาบัติช่ัวหยาบและอาบัติ   
ไมช่ัวหยาบ ๑ มีพรรษาหา หรือมีพรรษาเกนิหา ๑.   
ภิกษณุีประกอบดวยองค ๕ จะไมถือนิสัยอยูไมได คือ ไมรูอุโบสถ ๑ ไมรูอุโบสถ   
กรรม  ๑ ไมรูปาติโมกข ๑ ไมรูปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาหยอนหา ๑.   
ภิกษณุีประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยู คือ รูอุโบสถ ๑ รูอุโบสถกรรม ๑   
รูปาติโมกข ๑ รูปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาหา หรือมีพรรษาเกินหา ๑.   
ภิกษณุีประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ จะไมถือนิสัยอยูไมได คือ ไมรูปวารณา ๑   
ไมรูปวารณากรรม ๑  ไมรูปาติโมกข ๑ ไมรูปาติโมกขุทเทศ  ๑ มีพรรษาหยอนหา ๑.   
ภิกษณุีประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัย คือ รูปวารณา ๑ รูปวารณากรรม ๑   
รูปาติโมกข ๑ รูปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษา ๕ หรือมีพรรษาเกินหา ๑.   
ภิกษณุีประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ จะไมถือนิสัยอยูไมได คือ  ไมรูอาบัติและมิใช   
อาบัติ ๑ ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ ไมรู   
อาบัติช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ ๑ มีพรรษาหยอนหา ๑.   
ภิกษณุีประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยู คือ รูอาบัติและมิใชอาบัติ ๑ รูอาบัติ   
เบาและอาบัตหินัก ๑ รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูอาบัติช่ัวหยาบและอาบัติ   
ไมช่ัวหยาบ ๑ มีพรรษาหา หรือมีพรรษาเกนิหา ๑.   
                 โทษในกรรมไมนาเล่ือมใสเปนตน   
        [๙๘๓] กรรมท่ีไมนาเล่ือมใสมีโทษ  ๕ คือ ตนเองกต็ิเตียนตน ๑ ผูรูท้ังหลายใคร   
ครวญแลวก็ตเิตียน ๑ กิตติศัพทอันทรามยอมขจรไป ๑ หลงใหลทํากาละ ๑ เบ้ืองหนาแตตาย   
เพราะกายแตก  ยอยเขาถึงอบาย ทุคคติ วินบิาต นรก ๑.   
กรรมท่ีนาเล่ือมใสมีคุณ ๕ คือ ตนเองก็ไมติเตียนตน ๑ ผูรูท้ังหลายใครครวญแลวก็   
สรรเสริญ ๑ กิตติศัพทอันดยีอมขจรไป ๑ ไมหลงใหลทํากาละ ๑ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก   
ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ๑.    
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กรรมท่ีไมนาเล่ือมใส มีโทษแมอ่ืนอีก ๕ คือ ผูท่ียังไมเล่ือมใสยอมไมเล่ือมใส ๑   
คนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลวยอมเปนอยางอ่ืนไป ๑ เขาไมเปนอันทําคําสอนของพระศาสดา ๑   
หมูชนมีในภายหลังยอมถือเปนทิฏฐานุคติ ๑ จิตของเขาไมเล่ือมใส ๑.   
กรรมท่ีนาเล่ือมใสมีคุณ ๕ คือ ผูท่ียังไมเล่ือมใสยอมเล่ือมใส ๑ ผูท่ีเล่ือมใสแลว   
ยอมเล่ือมใสยิง่ข้ึนไป ๑ เขาเปนอันทําคําสอนของพระศาสดา ๑ หมูชนมีในภายหลังยอมถือ   
เปนทิฏฐานุคติ ๑ จิตของเขายอมเล่ือมใส ๑.   
ภิกษุผูเขาไปสูตระกูลมีโทษ ๕ คือ ตองอาบัติเพราะไมบอกลาเที่ยวไป ๑ ตองอาบัติ   
เพราะน่ังในท่ีลับ ๑ ตองอาบัติเพราะอาสนะกําบัง ๑ แสดงธรรมแกมาตุคามดวยวาจาเกิน ๕-๖   
คําตองอาบัติ ๑ เปนผูมากดวยความดําริในกามอยู ๑.   
ภิกษุผูเขาไปสูตระกูล คลุกคลีอยูในตระกูลเกินเวลา มีโทษ ๕ คือ เห็นมาตุคาม   
เนืองๆ ๑ เม่ือมีการเห็นก็มีการเกี่ยวของ ๑ เม่ือมีการเกีย่วของก็ตองคุนเคย ๑ เม่ือมีความ   
คุนเคยก็มีจิตกาํหนัด ๑ เม่ือมีจิตกําหนัดกห็วังขอนี้ได คือ เธอจักไมยนิดปีระพฤติพรหมจรรย   
หรือจักตองอาบัติท่ีเศราหมองอยางใดอยางหน่ึง หรือจกับอกลาสิกขาเวยีนมาเพ่ือเปนคฤหัสถ ๑.   
                 วาดวยพืชและผลไม   
        [๙๘๔] พชืมี ๕ ชนิด คือ พืชเกิดจากเงา  ๑ พืชเกดิจากตน ๑ พืชเกดิจากขอ ๑   
พืชเกิดจากยอด ๑ พืชเกดิจากเมล็ด ๑.   
ผลไมท่ีควรบริโภคดวยวิธีอันควรแกสมณะมี ๕ คือ จี้ดวยไฟ ๑ กรีดดวยศาสตรา ๑.   
จิกดวยเล็บ ๑ ไมมีเมล็ด ๑ เขาปลอนเมล็ดออกแลวเปนท่ีหา ๑.   
                  วาดวยวิสุทธิ ๕   
        [๙๘๕] วสุิทธิมี ๕ คือ ภิกษแุสดงนิทานแลว นอกนัน้พึงสวดดวยสุตบท นี้เปน   
วิสุทธิขอท่ี ๑   
แสดงนิทาน แสดงปาราชิก ๔ แลว นอกนัน้พึงสวดดวยสุตบท นี้เปนวสุิทธิขอท่ี ๒   
แสดงนิทาน แสดงปาราชิก  ๔ แสดงสังฆาทิเสส ๑๓ แลว นอกนั้นพึงสวดดวย   
สุตบท นี้เปนวสุิทธิขอท่ี ๓   
แสดงนิทาน แสดงปาราชิก  ๔ แสดงสังฆาทิเสส ๑๓ แสดงอนิยต ๒ แลว   
นอกนั้นพึงสวดดวยสุตบท นี้เปนวิสุทธิขอท่ี ๔    
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สวดโดยพิสดารอยางเดียว เปนวิสุทธิขอท่ี ๕.   
วิสุทธิแมอ่ืนอีก ๕ คือ สุตตุทเทศ ๑ ปาริสุทธิอุโบสถ ๑ อธิษฐานอุโบสถ  ๑   
สามัคคีอุโบสถ ๑ ปวารณาเปนท่ีหา ๑.   
                วาดวยอานิสงสการทรงวินัยเปนตน   
        [๙๘๖] การทรงวินัยมีอานิสงส ๕ คือ กองศีลของตนเปนอันคุมครองรักษาดีแลว ๑   
ผูท่ีถูกความรังเกียจครอบงํายอมหวนระลึกได ๑ กลาพดูในทามกลางสงฆ ๑ ขมดวยดซ่ึีงขาศึก   
โดยสหธรรม ๑ เปนผูปฏิบัติเพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑.   
การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มี ๕   
การงดปาติโมกขเปนธรรม มี ๕.   
                   หมวด ๕ จบ   
                  -----------   
                 หัวขอประจําหมวด   
        [๙๘๗] อาบัติ ๑ กองอาบัติ ๑ วินีตวัตถุ ๑ อนันตริยกรรม ๑ บุคคล ๑ อาบัติมี   
อันตัดเปนวินยักรรม ๑ ตองอาบัติ ๑ ปจจยั ๑ ไมเขากรรม ๑ เขากรรม ๑ กิจควร ๑ ภกิษุ   
ถูกระแวง  ๑ น้ํามัน ๑ เปลวมัน ๑ ความเส่ือม  ๑ ความเจริญ ๑ ความระงับ ๑ บุคคลไมควร   
ใหอุปสมบท ๑ ผาบังสุกุลท่ีตก ณ ปาชา ๑ ผาบังสุกุลท่ีโคกัด ๑ การลัก ๑ โจร ๑ ส่ิงของ   
ไมควรจาย ๑ ส่ิงของไมควรแบง ๑ อาบัติเกิดแตกาย ๑ เกิดแตกายและวาจา ๑ เปนเทสนาคามินี   
๑ สงฆ ๑ ปาติโมกขุทเทศ ๑ ปจจันติมชนบท ๑ อานิสงสกฐิน ๑ กรรม ๑ อาบัติเปนยาว   
ตติยกา ๑  ปาราชิก ๑ ถุลลัจจัย  ๑ ทุกกฏ ๑ ของเปนอกัปปยะ ๑ ของเปนกัปปยะ  ๑ ส่ิงท่ี   
ใหแลวไมเปนบุญ ๑ ส่ิงท่ีบรรเทาไดยาก ๑ การกวาด ๑ การกวาดอยางอ่ืนอีก ๑ ถอยคํา ๑   
อาบัติ ๑ อธิกรณ ๑ วตัถุ ๑ ญัตติ  ๑ อาบัติและมิใชอาบัติ ๑ ปาติโมกขท้ังสอง ๑ อาบัติเบา   
และอาบัติเปนท่ีแปด ๑ จงทราบฝายดําและฝายขาวดังขางตนนี้ อยูปา ๑ ถือเที่ยวบิณฑบาต ๑   
ทรงผาบังสุกุล ๑ อยูโคนไม ๑ อยูปาชา ๑ อยูท่ีแจง ๑ ทรงผา ๓ ผืน ๑ ถือเที่ยวบิณฑบาตตาม   
ลําดับแถว ๑ ถือการนั่ง ๑ ถืออยูในเสนาสนะตามท่ีจัดไว ๑ ถือนั่งฉัน ณ อาสนะแหงเดยีว ๑   
ถือการหามภัตรท่ีถวายทีหลัง ๑ ถือฉันขาวในบาตร ๑ อุโบสถ ๑ ปวารณา ๑ อาบัติและมิใช    
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อาบัติ ๑ บทฝายดําและฝายขาวดังขางตนนี้ สําหรับภิกษุณีกเ็หมือนกนั กรรมท่ีไมนาเล่ือมใส ๑   
กรรมท่ีนาเล่ือมใส ๑ กรรมท่ีไมนาเล่ือมใสและนาเล่ือมใสอ่ืนอีก ๒ อยาง ๑ ภกิษุเขาไปสูสกุล ๑   
ภิกษุคลุกคลีอยูเกินเวลา ๑ พชื ๑ ผลไมควรแกสมณะ ๑ วสุิทธิ ๑ วิสุทธิแมอ่ืนอีก ๑ อานิสงส   
การทรงพระวนิัย ๑  งดปาติโมกขไมเปนธรรม ๑ งดปาติโมกขเปนธรรม ๖ หมวดหาลวนท่ีกลาว   
แลว จบ   
                    หวัขอประจําหมวด ๕ จบ   
                ----------------   
                หมวด ๖   
                   วาดวยความไมเคารพเปนตน   
        [๙๘๘] ความไมเคารพมี ๖. ความเคารพมี ๖. วินีตวตัถุมี ๖ สามีจิกรรมมี ๖.   
สมุฏฐานอาบัติมี ๖. อาบัติมีอันตัดเปนวินยักรรมมี ๖. ภกิษุตองอาบัตดิวยอาการ ๖. การทรง   
วินัยมีอานิสงส ๖. สิกขาบทท่ีวาดวยอยางยิ่งมี ๖ ภกิษุอยูปราศจากไตรจีวร ๖ ราตรี. จีวรมี ๖   
ชนิด. น้ํายอมมี ๖. ชนิด อาบัติเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจามี ๖ อาบัติเกิดแตวาจากับจิต   
มิใชกายมี ๖. อาบัติเกิดแตกายวาจาและจิตมี ๖. กรรมมี ๖. มูลแหงววิาทมี ๖. มูลแหงการโจท   
มี ๖. สาราณียธรรมมี ๖. ผาอาบน้ําฝนยาว ๖ คืบพระสุคต จีวรพระสุคตกวาง ๖ คืบพระสุคต.   
นิสัยระงับจากพระอาจารยมี ๖. อนุบัญญัติในการอาบน้ํามี ๖. ภิกษุถือเอาจีวรท่ีทําคางไวแลวหลีก   
ไป เก็บเอาจวีรท่ีทําคางแลวหลีกไป.   
                 วาดวยองค ๖ แหงพระอุปชฌาย   
        [๙๘๙] ภกิษุประกอบดวยองค ๖ ควรใหอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณร   
อุปฏฐาก คือ :   
เปนผูประกอบดวยกองศีล ของพระอเสขะ ๑   
เปนผูประกอบดวยกองสมาธิ ของพระอเสขะ ๑   
เปนผูประกอบดวยกองปญญา ของพระอเสขะ ๑   
เปนผูประกอบดวยกองวิมุตติ  ของพระอเสขะ ๑   
เปนผูประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ ของพระอเสขะ ๑   
เปนผูมีพรรษาสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ  ๑.    
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ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๖ ควรใหอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณร   
อุปฏฐาก คือ:   
เปนผูประกอบดวยกองศีลของพระอเสขะดวยตน และชักชวนผูอ่ืนในกองศีลของ   
พระอเสขะ ๑   
เปนผูประกอบดวยกองสมาธิของพระอเสขะดวยตน และชักชวนผูอ่ืนในกองสมาธิ   
ของพระอเสขะ ๑   
เปนผูประกอบดวยกองปญญาของพระอเสขะดวยตน และชักชวนผูอ่ืนในกองปญญา   
ของพระอเสขะ ๑   
เปนผูประกอบดวยกองวิมุตติของพระอเสขะดวยตน และชักชวนผูอ่ืนในกองวิมุตติ   
ของพระอเสขะ ๑   
เปนผูประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะของพระอเสขะดวยตน และชักชวนผูอ่ืน   
ในกองวิมุตติญาณทัสสนะของพระอเสขะ ๑.   
เปนผูมีพรรษาสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๖ ควรใหอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณร   
อุปฏฐาก คือ มีศรัทธา ๑ มีความละอาย ๑ มีความเกรงกลัวบาป ๑ ปรารภความเพียร ๑ มี   
สติตั้งม่ัน ๑ มีพรรษาสิบ  หรือมีพรรษาเกนิสิบ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๖ ควรใหอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณร   
อุปฏฐาก คือ ไมมีศีลวิบัติในอธิศีล ๑ ไมมีอาจารวิบัติในอัชฌาจาร ๑ ไมมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ   
๑ เปนผูไดยินไดฟงมาก ๑ มีปญญา ๑ มีพรรษาสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๖ ควรใหอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณร   
อุปฏฐาก คือ อาจพยาบาลเอง หรือส่ังใหผูอ่ืนพยาบาลอนัตวาสิกหรือสิทธิวิหาริกผูอาพาธ ๑   
อาจระงับเองหรือวานผูอ่ืนใหชวยระงับความกระสันอันเกิดข้ึนแลว ๑ อาจบรรเทาเองหรือวานผู   
อ่ืนใหชวยบรรเทาความเบ่ือหนายอันเกดิข้ึนโดยธรรม ๑ รูจักอาบัติ ๑  รูจักวิธีออกจากอาบัติ ๑   
มีพรรษาไดสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๖ ควรใหอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณร   
อุปฏฐาก คือ อาจฝกปรืออันเตวาสิก หรือสัทธิวิหาริกในสิกขาอันเปนสวนอภิสมาจาร ๑   
อาจแนะนําอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริกในสิกขาเปนสวนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ๑ อาจแนะนํา    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 318 
ในธรรมอันยิ่งข้ึนไป ๑ อาจแนะนําในวินัยอันยิ่งข้ึนไป ๑ อาจเปล้ืองทิฏฐิผิดอันเกดิข้ึนแลวโดย   
ธรรม ๑ มีพรรษาไดสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๖ ควรใหอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณร   
อุปฏฐาก คือ รูอาบัติ ๑  รูส่ิงมิใชอาบัติ ๑ รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑ จําปาติโมกขท้ังสอง   
ไดดีโดยพิสดาร จําแนกดี สวดคลองแคลว วินิจฉัยถูกตองโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ  ๑ มี   
พรรษาไดสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑.   
                 วาดวยงดปาติโมกข   
        [๙๙๐] งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี ๖. งดปาติโมกขเปนธรรมมี ๖.   
                   หมวด ๖ จบ   
                ----------------   
                 หัวขอประจําหมวด   
        [๙๙๑] อคารวะ ๑ คารวะ ๑ วินีตวัตถุ ๑ สามีจิกรรม ๑ สมุฏฐานอาบัติ ๑   
สิกขาบทมีการตัดเปนวนิัยกรรม ๑ อาการ ๑ อานิสงส ๑ สิกขาบทวาดวยอยางยิ่ง ๑ อยูปราศ ๖   
ราตรี ๑ จีวร ๑ น้ํายอม ๑ อาบัติเกิดแตกายกับจิต ๑ วาจากับจิต ๑ กายวาจาและจิต ๑ กรรม   
๑ มูลแหงวิวาท ๑ มูลแหงการโจท ๑ ดานยาว ๑ ดานกวาง ๑ นิสัยระงับ ๑ อนุบัญญัติ ๑   
ถือเอาจีวรท่ีทําคาง ๑ เก็บเอาจีวรท่ีทําคาง ๑ อเสขธรรม ๑ ชักชวนผูอ่ืนในอเสขธรรม  ๑ มี   
ศรัทธา ๑ อธิศีล ๑ พยาบาลผูอาพาธ ๑ ฝกปรือในอภิสมาจาร ๑ รูอาบัติ ๑ งดปาติโมกขไม   
เปนธรรม ๑ งดปาติโมกขเปนธรรม  ๑.   
                    หวัขอประจําหมวด ๖ จบ   
                ----------------   
                หมวด ๗   
                 วาดวยอาบัติเปนตน   
        [๙๙๒] อาบัติมี ๗. กองอาบัติมี ๗. วินตีวัตถุมี ๗. สามีจิกรรมมี ๗. ทําตาม   
ปฏิญญาไมชอบธรรมมี ๗. ทําตามปฏิญญาชอบธรรมมี ๗. กิจ ๗ อยางภิกษไุปดวยสัตตาหกรณยีะ   
ไมตองอาบัติ. ทรงวินัยมีอานสิงส ๗. สิกขาบทวาดวยอยางยิ่งมี ๗.  เพราะอรุณข้ึนเปนนิสสัคคิย    
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มี ๗. สมถะมี ๗. กรรมมี ๗. ขาวเปลือกดิบมี ๗. สรางกุฎีดานกวางรวมใน ๗ คืบ. คณะ   
โภชน อนุบัญญัติมี ๗. ภิกษรัุบประเคนเภสัชแลวเก็บไวฉันได  ๗ วันเปนอยางยิ่ง. ภกิษุถือเอา   
จีวรท่ีทําเสร็จแลวหลีกไป. เก็บจีวรท่ีทําเสร็จแลวหลีกไป. ภิกษไุมเหน็อาบัติ. ภิกษุเห็นอาบัติ   
ภิกษุทําคืนอาบัติ. งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี ๗. งดปาติโมกขเปนธรรมมี ๗.   
                   วาดวยองคของพระวินยัธร   
        [๙๙๓] ภกิษุประกอบดวยองค ๗ เปนพระวนิัยธรได คือรูอาบัติ ๑ รูส่ิงมิใชอาบัติ ๑   
รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑ เปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยมรรยาทและ   
โคจรอยู เห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ สําหรับฌาน ๔   
ฝายกุศลเจตสิก เปนเคร่ืองอยูสบายในปจจบัุน เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดไมยาก ได   
ไมลําบาก ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ไมมีอาสวะเพราะส้ินอาสวะ ดวยปญญา   
อันยิ่ง ดวยตนเองในปจจุบันนี้แหละเขาถึงอยู ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๗ เปนพระวินยัธรได คือรูอาบัติ ๑ รูส่ิงมิใชอาบัติ ๑   
รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑ เปนผูมีสุตะมาก ทรงจําสุตะ ส่ังสมสุตะ  ธรรมเหลานั้นใด   
ไพเราะในเบ้ืองตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ   
พรอมท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิส้ินเชิง ธรรมเห็นปานนั้น เธอสดับมาก ทรงไว ส่ังสมดวยวาจาเพง   
ดวยใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ๑ สําหรับฌาน ๔ ฝายกุศลเจตสิกเปนเคร่ืองอยูสบายในปจจุบัน   
เธอเปนผูไดตามความปรารถนาไดไมยาก ไดไมลําบาก ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ   
ไมมีอาสวะเพราะส้ินอาสวะ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันนีแ้หละ เขาถึงอยู ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๗ เปนพระวินยัธรได คือ รูอาบัติ ๑ รูส่ิงมิใช   
อาบัติ ๑ รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑  จําปาติโมกขท้ังสองไดโดยพิสดาร จําแนกดี สวด   
คลองแคลว วนิิจฉัยถูกตอง โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ  ๑ สําหรับฌาน ๔ ฝายกุศลเจตสิก   
เปนเคร่ืองอยูสบายในปจจบัุน เธอเปนผูไดตามความปรารถ ไดไมยาก ไดไมลําบาก ๑ ทําให   
แจงซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ ไมมีอาสวะเพราะส้ินอาสวะ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ใน   
ปจจุบันนีแ้หละเขาถึงอยู ๑.    
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ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๗ เปนพระวินยัธรได คือ รูอาบัติ ๑ รูส่ิงมิใช   
อาบัติ ๑ รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑  ระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง   
สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง หกชาติบาง เจ็ดชาติบาง แปดชาติบาง   
เกาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอย   
ชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกปัเปนอัน   
มากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น   
มีผิวอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขทุกขอยางนั้น มีกําหนดอายุเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้น   
แลวไดไปเกดิในภพโนน แมในภพนั้นเราก็มีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้   
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขทุกขอยางนั้น มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนัน้แลว ได   
มาเกิดในภพน้ี ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวย   
ประการฉะนี้   
ยอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจตุิ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ   
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไป   
ตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาเปน   
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ สัตวเหลานั้นเม่ือตายไป ยอมเขาถึงอบาย   
ทุคคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน   
พระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ สัตวเหลานั้นเม่ือตายไป ยอม   
เขาถึงสุคติโลกสวรรค ยอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดี มีผิว   
พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผู   
เปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวมุิติ ไมมีอาสวะ เพราะ   
ส้ินอาสวะดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันนีแ้หละ เขาถึงอยู ๑.   
พระวนิัยธรประกอบดวยองค ๗ ยอมงาม คือ รูอาบัติ ๑ รูส่ิงมิใชอาบัติ ๑ รูอาบัติ   
เบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑  เปนผูมีศีล ... สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ๑ สําหรับฌาน ๔   
ฝายกุศลเจตสิก เปนเคร่ืองอยูสบายในปจจบัุน เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดไมยาก ได   
ไมลําบาก ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ไมมีอาสวะ เพราะส้ินอาสวะ ดวยปญญาอัน   
ยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันนีแ้หละ เขาถึงอยู ๑.   
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พระวนิัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๗ ยอมงาม คือรูอาบัติ ๑ รูส่ิงมิใชอาบัติ ๑   
รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑ เปนผูมีสุตะมาก ... แทงตลอดดวยดดีวยทิฏฐิ ๑ สําหรับฌาน ๔   
ฝายกุศลเจตสิก เปนเคร่ืองอยูสบายในปจจบัุน เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดไมยาก ได   
ไมลําบาก ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ไมมีอาสวะ เพราะส้ินอาสวะ ดวยปญญา   
อันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันนี้แหละเขาถึงอยู ๑.   
พระวนิัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๗ ยอมงาม คือ รูอาบัติ ๑ รูส่ิงมิใชอาบัติ ๑   
รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑ จําปาติโมกขท้ังสองไดโดยพิสดาร จําแนกดี สวดคลองแคลว   
วินิจฉัยถูกตอง โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ  ๑ สําหรับฌาน ๔ ฝายกุศลเจตสิก เปนเคร่ืองอยู   
สบายในปจจบัุน เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดไมยาก ไดไมลําบาก ๑ ทําใหแจงซ่ึง   
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ไมมีอาสวะเพราะส้ินอาสวะ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันนี้   
แหละเขาถึงอยู ๑.   
พระวนิัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๗ ยอมงาม คือ รูอาบัติ ๑ รูส่ิงมิใชอาบัติ ๑   
รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑ ระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก ... ๑ เล็งเหน็หมูสัตวผูกําลังจุติ กําลัง   
อุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ   
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวเปนไปตามกรรม ... ๑ ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ   
ไมมีอาสวะ เพราะส้ินอาสวะ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันนีแ้หละ เขาถึงอยู ๑.   
                  วาดวยอสัทธรรมและสัทธรรม   
        [๙๙๔] อสัทธรรม ๗ คือ ไมมีศรัทธา ๑ ไมมีความละอาย ๑ ไมมีความเกรงกลัว ๑   
มีการฟงนอย ๑ เกียจคราน ๑ หลงลืมสติ ๑ มีปญญาทราม ๑.   
สัทธรรมมี ๗ คือ มีศรัทธา ๑ มีความละอาย ๑ มีความเกรงกลัว ๑ มีการฟงมาก ๑   
ปรารภความเพียร ๑ มีสติตัง้ม่ัน ๑ มีปญญา ๑.   
                   หมวด ๗ จบ   
                ----------------   
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                 หัวขอประจําหมวด   
        [๙๙๕] อาบัติ ๑ กองอาบัติ ๑ วินีตวัตถุ ๑ สามีจิกรรม ๑ ทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม   
๑ ทําตามปฏิญญาเปนธรรม ๑ สัตตาหะไปไมตองอาบัติ ๑ อานิสงส ๑ อยางยิ่ง ๑ อรุณ ๑   
สมถะ ๑ กรรม ๑ ขาวเปลือกดิบ ๑ สรางกฎีุดานกวาง ๑ คณะโภชน ๑ เจ็ดวนัเปนอยางยิ่ง ๑   
ถือเอา ๑ เก็บไป ๑ ไมเหน็อาบัติ ๑ เห็นอาบัติ ๑ ทําคืนอาบัติ ๑ งดปาติโมกขไมเปนธรรม ๑   
งดปาติโมกขเปนธรรม ๑ วนิัยธร ๔ อยาง ๑ ภิกษุงาม ๔ อยาง ๑ อสัทธรรม ๗ อยาง ๑   
สัทธรรม ๗ อยาง ๑ พระผูมีพระภาคทรงแสดงไวแลวแล.   
                    หวัขอประจําหมวด ๗ จบ   
                ----------------   
                หมวด ๘   
                วาดวยอานิสงสเปนตน   
        [๙๙๖] ภกิษุเหน็อานิสงส ๘ ไมพึงยกภิกษนุั้นฐานไมเห็นอาบัติ. ภกิษุเหน็อานิสงส   
๘ พึงแสดงอาบัตินั้น เพราะความเช่ือแมตอผูอ่ืน. อาบัติสังฆาทิเสสเปนยาวตติยกะมี ๘.   
ประจบตระกลูดวยอาการ ๘. จีวรบังเกิดมีมาติกา ๘. กฐินเดาะมีมาติกา ๘. น้ําปานะมี ๘ ชนิด.   
พระเทวทัตต มีจิตอันอสัทธรรม ๘ อยางครอบงําย่ํายี จึงไปสูอบาย ตกรก ช่ัวกัป ชวย   
ไมได. โลกธรรมมี ๘. ครุธรรมมี ๘. อาบัติปาฏิเทสนียะมี ๘. มุสาวาทมี ๘ องคอุโบสถมี ๘   
องคแหงความเปนทูตมี ๘. วตัรแหงเดยีรถียมี ๘. อัจฉริยะอัพภูตธรรมในมหาสมุทรมี ๘.   
อัจฉริยะอัพภตูธรรมในพระธรรมวินัยนี้มี ๘. ภัตตาหารที่ไมเปนเดนมี ๘. ภัตตาหารที่เปนเดน   
มี ๘. เภสัชเปนนิสสัคคิยะเม่ือรุงอรุณท่ี ๘. ปาราชิกมี ๘. ภิกษุณยีังวตัถุท่ี ๘ ใหบริบูรณ   
สงฆพึงนาสนะเสีย. ภิกษณุยีงัวัตถุท่ี ๘ ใหบริบูรณแมแสดงอาบัติแลวกไ็มเปนอันแสดง.   
อุปสมบทมีวาจา ๘. พึงลุกรับภิกษณุี ๘ พวก. พึงใหอาสนะแกภกิษณุี ๘ พวก. อุบาสิกาขอพร   
๘. ภิกษุประกอบดวยองค ๘ สงฆพึงสมมติใหเปนผูส่ังสอนภิกษุณี การทรงวินัยมีอานสิงส  ๘.   
สิกขาบทท่ีวาดวยอยางยิ่งมี ๘. ภิกษุผูถูกลงตัสสปาปยสิกากรรมพึงประพฤติชอบในธรรม  ๘.   
งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี ๘. งดปาติโมกขเปนธรรมมี ๘.   
                   หมวด ๘ จบ   
                ----------------    
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                 หัวขอประจําหมวด   
        [๙๙๗] ไมยกภิกษนุั้น ๑ เช่ือผูอ่ืน ๑ อาบัติสังฆาทิเสสเปนยาวตตยิกะ ๑ ประจบ ๑   
มาติกา ๑ กฐินเดาะ ๑  น้ําปานะ ๑ อสัทธรรมครอบงํา ๑ โลกธรรม ๑ ครุธรรม ๑ อาบัติ   
ปาฏิเทสนียะ ๑ มุสาวาท ๑ อุโบสถ ๑ องคแหงทูต ๑ ตติถิยวัตร ๑ มหาสมุทร ๑ อัพภูต   
ธรรมในพระธรรมวินัย ๑ โภชนะไมเปนเดน ๑ โภชนะเปนเดน ๑ เภสัชเปนนิสสัคคีย ๑   
ปาราชิก ๑ วัตถุท่ีแปด ๑ ไมแสดง ๑ อุปสมบท ๑ ลุกรับ ๑ ใหอาสนะ ๑ พร ๑ ใหโอวาท   
๑ อานิสงส ๑ อยางยิ่ง ๑ ประพฤติในธรรมแปด ๑ งดปาติโมกขไมเปนธรรม ๑ งดปาติโมกข   
เปนธรรม ๑ พระผูมีพระภาคทรงประกาศหมวดแปดไวดแีลวแล.   
                   หวัขอประจําหมวด  ๘ จบ   
                    ----------------   
                หมวด ๙   
                    วาดวยอาฆาตวตัถุเปนตน   
        [๙๙๘] อาฆาตวัตถุมี ๙. อุบายกําจดัอาฆาตวัตถุมี ๙. วินีตวัตถุมี ๙. อาบัติสังฆาทิเสส   
เปนปฐมาปตติกะมี ๙. สงฆแตกกนัเพราะภิกษุ ๙ รูป. โภชนะอันประณีตมี ๙. เปนทุกกฏเพราะ   
มังสะ ๙ ชนิด. ปาติโมกขุทเทศมี ๙. สิกขาบทท่ีวาดวยอยางยิ่งมี ๙. ธรรมมีตัณหาเปนมูลมี ๙.   
มานะมี ๙. จวีรท่ีควรอธิษฐานมี  ๙. จวีรท่ีไมควรวิกัปมี ๙. จีวรพระสุคตยาว ๙ คืบ. การใหไม   
เปนธรรมมี ๙. การรับไมเปนธรรมมี ๙. บริโภคไมเปนธรรมมี ๙. การใหเปนธรรมมี ๓. การ   
รับเปนธรรมมี ๓. บริโภคเปนธรรมมี ๓. สัญญัติไมเปนธรรมมี ๙. สัญญัติเปนธรรมมี ๙. กรรม   
ไมเปนธรรมหมวด ๙ มี ๒ หมวด. กรรมเปนธรรมหมวด ๙ มี ๒ หมวด. งดปาติโมกขไมเปน   
ธรรมมี ๙. งดปาติโมกขเปนธรรมมี ๙.   
                   หมวด ๙ จบ   
                    ----------------   
                 หัวขอประจําหมวด   
        [๙๙๙] อาฆาตวัตถุ ๑ อุบายกําจดั ๑ วนิีตวัตถุ ๑ อาบัติเปนปฐมาปตติกะ ๑ สงฆ   
แตกกนั ๑ โภชนะประณีต ๑ มังสะ ๑ อุเทศ ๑ อยางยิ่ง ๑ ตัณหา ๑ มานะ ๑ อธิษฐาน ๑   
วิกัป ๑ คืบ ๑ ให ๑ รับ  ๑ บริโภค ๑ ใหรับ และบริโภคท่ีเปนธรรมอยางละสาม ๑ สัญญัติ    
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ท่ีไมเปนธรรม ๑ ท่ีเปนธรรม ๑ หมวด ๙ สองหมวดสองอยาง ๑ งดปาติโมกขไมเปนธรรม ๑   
เปนธรรม ๑.   
                    หวัขอประจําหมวด ๙ จบ   
                ----------------   
                    หมวด ๑๐   
                    วาดวยอาฆาตวตัถุเปนตน   
        [๑๐๐๐] อาฆาตวัตถุมี ๑๐. อุบายกําจดัอาฆาตวัตถุมี ๑๐. วินีตวัตถุมี ๑๐. มิจฉา   
ทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐. สัมมาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐. อันตคาหิกทิฏฐิมี ๑๐. มิจฉัตตะมี ๑๐. สัมมัตตะมี ๑๐.   
อกุศลกรรมบถมี ๑๐. กุศลกรรมบถมี ๑๐. จับสลากไมเปนธรรมมี ๑๐. จับสลากเปนธรรมมี ๑๐.   
สามเณรมีสิกขาบท ๑๐. สามเณรประกอบดวยองค ๑๐ พึงใหสึกเสีย.   
                   วาดวยองคของพระวินยัธร   
        [๑๐๐๑] พระวนิัยธรประกอบดวยองค ๑๐ นับวาเปนผูเขลา คือ ไมกําหนดท่ีสุด   
ถอยคําของตน ๑ ไมกําหนดท่ีสุดถอยคําของผูอ่ืน ๑ ไมกําหนดท่ีสุดถอยคําของตนและไม   
กําหนดท่ีสุดถอยคําของผูอ่ืนแลวปรับอาบัติ ๑ ปรับอาบัติโดยไมเปนธรรม ๑ ปรับอาบัติไมตาม   
ปฏิญญา ๑ ไมรูอาบัติ ๑ ไมรูมูลของอาบัติ ๑ ไมรูเหตุเกิดของอาบัติ ๑ ไมรูความดับของอาบัติ   
๑ ไมรูขอปฏิบัติใหถึงความดบัแหงอาบัติ ๑.   
พระวนิัยธรประกอบดวยองค ๑๐ นับวาเปนผูฉลาด คือ กําหนดท่ีสุดถอยคําของตน   
๑ กําหนดท่ีสุดถอยคําของผูอ่ืน ๑ กําหนดท่ีสุดถอยคําของตนและกําหนดที่สุดถอยคําของผูอ่ืน   
แลวปรับอาบัติ ๑ ปรับอาบัติตามธรรม ๑ ปรับอาบัติตามปฏิญญา ๑ รูอาบัติ ๑ รูมูลของอาบัติ ๑   
รูเหตุเกดิของอาบัติ ๑ รูความดับของอาบัติ ๑ รูขอปฏิบัติใหถึงความดบัแหงอาบัติ ๑.   
พระวนิัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๑๐  นับวา เปนผูเขลา คือ ไมรูอธิกรณ ๑   
ไมรูมูลของอธิกรณ  ๑ ไมรูเหตุเกิดของอธิกรณ ๑ ไมรูความดับของอธิกรณ ๑ ไมรูขอปฏิบัติให   
ถึงความดับแหงอธิกรณ ๑ ไมรูวัตถุ ๑ ไมรูเหตุเปนเคามูล ๑ ไมรูบัญญัติ ๑ ไมรูอนุบัญญัติ ๑   
ไมรูทางแหงถอยคําอันเขาอนุสนธิกันได ๑.    
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พระวนิัยธรประกอบดวยองค ๑๐  นับวาเปนผูฉลาด คือ รูอธิกรณ ๑ รูมูลของ   
อธิกรณ  ๑ รูเหตุเกิดของอธิกรณ ๑ รูความดับของอธิกรณ ๑ รูขอปฏิบัติใหถึงความดบัแหง   
อธิกรณ ๑ รูวตัถุ ๑ รูเหตุเปนเคามูล ๑ รูบัญญัติ ๑ รูอนุบัญญัติ ๑ รูทางแหงถอยคําอันเขา   
อนุสนธิกันได ๑.   
พระวนิัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๑๐  นับวาเปนผูเขลา คือ ไมรูญัตติ ๑ ไมรู   
การตั้งญัตติ ๑ ไมฉลาดในเบ้ืองตน ๑  ไมฉลาดในเบ้ืองปลาย ๑ ไมรูกาล ๑ ไมรูอาบัติและ   
มิใชอาบัติ ๑ ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑   
ไมรูอาบัติช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ ๑ ไมยึดถือ ไมใสใจ ไมใครครวญถอยคําท่ีสืบตอจาก   
อาจารย ๑.   
พระวนิัยธรประกอบดวยองค ๑๐ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูญัตติ ๑ รูการต้ังญัตติ ๑   
ฉลาดในเบ้ืองตน ๑ ฉลาดในเบ้ืองปลาย ๑ รูกาล ๑ รูอาบัติและมิใชอาบัติ ๑ รูอาบัติเบาและ   
อาบัติหนัก ๑ รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูอาบัติช่ัวหยาบและอาบัติไม   
ช่ัวหยาบ ๑  เปนผูยึดถือ ใสใจใครครวญถอยคําท่ีสืบตอจากอาจารย ๑.   
พระวนิัยธรประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๑๐ นับวาเปนผูเขลา คือ ไมรูอาบัติและมิใช   
อาบัติ ๑ ไมผูอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ ไมรู   
อาบัติช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ ๑ จําปาติโมกขท้ังสองไมไดโดยพิสดาร จําแนกไมดี สวด   
ไมคลองแคลว วินิจฉัยไมถูกตอง โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ ไมรูอาบัติและมิใชอาบัติ ๑   
ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนกั ๑ ไมรูอาบัตมีิสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ ไมรูอาบัติ   
ช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ ๑ ไมฉลาดในการวนิิจฉัยอธิกรณ ๑.   
พระวนิัยธรประกอบดวยองค ๑๐  นับวาเปนผูฉลาด คือ รูอาบัติและมิใชอาบัติ ๑   
รูอาบัติเบาและอาบัติหนกั ๑ รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูอาบัติช่ัวหยาบ   
และอาบัติไมช่ัวหยาบ ๑ จําปาติโมกขท้ังสองได โดยพิสดาร จําแนกดี สวดคลองแคลว   
วินิจฉัยถูกตอง โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ รูอาบัติและมิใชอาบัติ ๑ รูอาบัติเบาและอาบัติ   
หนัก ๑ รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูอาบัติช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ ๑   
ฉลาดในการวนิิจฉัยอธิกรณ ๑.    
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                    วาดวยอุพพาหกิาเปนตน   
        [๑๐๐๒] ภิกษุประกอบดวยองค ๑๐ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหกิา. พระตถาคตทรง   
บัญญัติสิกขาบทแกพระสาวกท้ังหลาย  เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๑๐. การเขาไปสูภายใน   
พระราชฐานมีโทษ ๑๐. ทานวัตถุมี ๑๐. รัตนะมี ๑๐. ภิกษสุงฆมีวรรค ๑๐. คณะสงฆมีวรรค   
๑๐ พึงใหอุปสมบท. ผาบังสุกุลมี ๑๐. จีวรสําหรับใชสอยมี ๑๐. ทรงอติเรกจีวรมี ๑๐ วัน   
เปนอยางยิ่ง. น้ําสุกกะมี ๑๐ สตรีมี ๑๐. ภรรยามี  ๑๐. ภิกษุในพระนครเวสาลีแสดงวัตถุ ๑๐.   
บุคคลไมควรไหวมี ๑๐. เร่ืองสําหรับดามี ๑๐.  กลาวคําสอเสียดดวยอาการ ๑๐. เสนาสนะมี   
๑๐. ขอพร ๑๐. งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี ๑๐.  งดปาติโมกขเปนธรรมมี ๑๐. ยาคูมีอานิสงส   
๑๐. อกัปปยะมังสะมี ๑๐. สิกขาบทวาดวยอยางยิ่งมี ๑๐. ภิกษุมีพรรษา ๑๐ ฉลาด สามารถ   
ควรใหบรรพชา อุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณรอุปฏฐาก. ภิกษุณีมีพรรษา ๑๐ ฉลาด   
สามารถ ควรใหบรรพชาอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณรีอุปฏฐาก. ภิกษุณีมีพรรษา ๑๐   
ฉลาด สามารถ พึงยินดกีารสมมติใหบวช. ภิกษณุีมีพรรษา ๑๐ ควรใหสิกขาแกสตรี   
คฤหัสถ.   
                   หมวด ๑๐ จบ   
                   ----------   
                 หัวขอประจําหมวด   
        [๑๐๐๓] อาฆาตวัตถุ ๑ อุบายกําจดั ๑ วินีตวัตถุ ๑ มิจฉาทิฏฐิ ๑ สัมมาทิฏฐิ ๑   
อันตคาหิกทิฏฐิ ๑ มิจฉัตตะ ๑ สัมมัตตะ ๑ อกุศลกรรมบถ ๑ กุศลธรรมบถ ๑ จับสลากเปน   
ธรรม ๑ จับสลากไมเปนธรรม ๑ สามเณร ๑ นาสนะ ๑ ถอยคํา ๑ อธิกรณ ๑ ญัตติ ๑   
อาบัติเบา ๑ อาบัติเบาอีก ๑ อาบัติหนัก ๑ จงรูฝายดํา  ฝายขาว เหลานี้ไว อุพพาหิกา ๑   
สิกขาบท ๑  ภายในพระราชฐาน ๑ ทานวัตถุ ๑ รัตนะ ๑ คณะสงฆทสวรรค ๑ คณะสงฆทส   
วรรคใหอุปสมบท ๑ ผาบังสุกุล ๑ จีวรสําหรับใชสอย ๑ สิบวัน ๑ น้ําสุกกะ ๑ สตรี ๑   
ภรรยา ๑ วัตถุสิบ ๑ คนไมควรไหว ๑ เร่ืองสําหรับดา ๑ คําสอเสียด ๑ เสนาสนะ ๑ พร ๑    
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งดปาติโมกขไมเปนธรรม ๑ งดปาติโมกขเปนธรรม ๑ ยาคู ๑ มังสะ ๑ อยางยิ่ง ๑ ภิกษุ ๑   
ภิกษณุี ๑ ใหบวช ๑ สตรีคฤหัสถ ๑ หมวดสิบ พระผูมีพระภาค ทรงประกาศไวดแีลวแล.   
                   หวัขอประจําหมวด ๑๐ จบ   
                    ----------------   
                    หมวด ๑๑   
                 วาดวยบุคคลเปนตน   
        [๑๐๐๔] บุคคล ๑๑ จําพวก ท่ีเปนอนปุสัมบันไมควรใหอุปสมบท ท่ีเปนอุปสัมบัน   
ควรใหสึกเสีย. รองเทาไมควรมี ๑๑. ชนิด. บาตรไมสมควรมี ๑๑ ชนดิ. จีวรไมสมควรมี ๑๑   
ชนิด. สิกขาบทเปนยาวตติยกะมี ๑๑. พึงถามคันตรายิกธรรม ๑๑ ของภกิษุณี. จีวรควรอธิษฐาน   
มี ๑๑. จวีรไมควรวิกัปมี ๑๑. จีวรเปนนิสสัคคียเม่ือรุงอรุณท่ี ๑๑. ลูกดมุท่ีสมควรมี ๑๑. ลูก   
ถวินท่ีสมควรมี ๑๑. แผนดนิไมสมควรมี ๑๑. แผนดนิท่ีสมควรมี ๑๑. การระงับนิสัยมี ๑๑.   
บุคคลไมควรไหวมี ๑๑. สิกขาบทท่ีวาดวยอยางยิ่งมี ๑๑.  ขอพร ๑๑. โทษแหงสีมามี ๑๑. บุคคล   
ผูดาบริภาษตองไดรับโทษ ๑๑ อยาง.  เม่ือเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลเสพมาแตแรก ใหเจริญแลว   
ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยานท่ีเทียมดีแลว ทําใหเปนท่ีตั้ง ประพฤติส่ังสมเนืองๆ ปรารภ   
สมํ่าเสมอดีแลว พึงหวังอานสิงส ๑๑ อยาง คือ หลับเปนสุข ๑ ตื่นเปนสุข ๑ ไมฝนราย ๑   
เปนท่ีรักของพวกมนษุย ๑  เปนท่ีรักของพวกอมนุษย ๑ เทพยดารักษา ๑ ไฟกด็ี ยาพษิก็ดี   
ศาตราก็ดี ไมตองบุคคลนั้น ๑ จิตต้ังม่ันไดรวดเร็ว ๑ สีหนาผุดผอง ๑ ไมหลงทํากาละ ๑   
เม่ือยังไมบรรลุคุณวิเศษท่ียิ่งข้ึนไปยอมเกิดในพรหมโลก ๑ เม่ือเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลเสพมา   
แตแรก ใหเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยานท่ีเทียมดีแลว ทําใหเปนท่ีตั้ง ประพฤติ   
ส่ังสมเนืองๆ ปรารภสมํ่าเสมอดีแลว พึงหวังอานิสงส ๑๑ นี้แล.   
                   หมวด ๑๑ จบ   
                ----------------    
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                 หัวขอประจําหมวด   
        [๑๐๐๕] ใหสึก ๑ รองเทา ๑ บาตร ๑ จีวร ๑ สิกขาบทเปนยาวตติยะ ๑ พึงถาม   
๑ อธิษฐาน ๑ วิกัป ๑ อรุณ ๑ ลูกดุม ๑ ลูกถวิน ๑ แผนดินไมควร ๑ แผนดินควร ๑   
นิสัย  ๑ บุคคลไมควรไหว ๑ อยางยิ่ง ๑ พร ๑ โทษสีมา ๑ ดา ๑ เมตตา จดัเปนหมวด ๑๑.   
                  เอกุตตริกะ จบ   
                ----------------   
                  หัวขอลําดับหมวด   
        [๑๐๐๖] หมวดยิ่งกวาหนึ่งไมมีมลทิน คือ หมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔   
หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ หมวด ๘ หมวด ๙ หมวด ๑๐ และหมวด ๑๑ อันพระพุทธ   
เจาผูมหาวีระ มีธรรมอันปรากฏแลว ผูคงท่ี ทรงแสดงแลว เพื่อความเกื้อกูล แกสรรพสัตว   
แล.   
                 หัวขอลําดับหมวด ๑๑ จบ   
                ----------------   
                อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชนา   
                 อุโปสถกรรมเปนตน   
        [๑๐๐๗] อุโบสถกรรม มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ปวารณากรรม มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ตัชชนียกรรม  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
นิยสกรรม  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ปพพาชนียกรรม  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ปฏิสารณียกรรม  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
อุกเขปนียกรรม  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 329 
การใหปริวาส มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
การชักเขาหาอาบัติเดิม  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
การใหมานตั  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
อัพภาน  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
อุปสัมปทากรรม  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
การระงับตัชชนียกรรม  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
การระงับนิยสกรรม  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
การระงับปพพาชนียกรรม มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน   
ท่ีสุด?   
การระงับปฏิสารณียกรรม มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
การระงับอุกเขปนียกรรม  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
สติวินัย  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
อมูฬหวินยั  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ตัสสปาปยสิกา  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ติณวัตถารกะ  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
การสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไร   
เปนท่ีสุด?   
การสมมติใหอยูปราศจากไตรจีวร  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไร   
เปนท่ีสุด?   
การสมมติสันถัต  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
การสมมติใหท้ิงรูปยะ  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
การสมมติใหรับผาสาฎก  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
การสมมติใหรับบาตร  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
การสมมติไมเทา  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
การสมมติสาแหรก  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?    
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การสมมติไมเทาและสาแหรก มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน   
ท่ีสุด?   
                ถามและตอบในอุโบสถกรรมเปนตน   
        [๑๐๐๘] ถามวา อุโบสถกรรม มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไร   
เปนท่ีสุด?   
ตอบวา อุโบสถกรรม มีสามัคคีเปนเบ้ืองตน มีการกระทําเปนทามกลาง มีความ   
สําเร็จเปนท่ีสุด.   
ถ. ปวารณากรรม มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. ปวารณากรรม  มีสามัคคีเปนเบ้ืองตน มีการกระทําเปนทามกลาง มีการสําเร็จเปน   
ท่ีสุด.   
ถ. ตัชชนียกรรม มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. ตัชชนียกรรม มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจา   
เปนท่ีสุด.   
ถ. นิยสกรรม มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. นิยสกรรม มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจาเปน   
ท่ีสุด.   
ถ. ปพพาชนียกรรม  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. ปพพาชนยีกรรม มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจา   
เปนท่ีสุด.   
ถ. ปฏิสารณียกรรม  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. ปฏิสารณียกรรม มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มี   
กรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
ถ. อุกเขปนียกรรม มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. อุกเขปนียกรรม  มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มี   
กรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
ถ. การใหปริวาส มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?    
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ต. การใหปริวาส  มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจา   
เปนท่ีสุด.   
ถ. การชักเขาหาอาบัติเดิม  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน   
ท่ีสุด?   
ต. การชักเขาหาอาบัติเดิม  มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มี   
กรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
ถ. การใหมานตั มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. การใหมานตั มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจา   
เปนท่ีสุด.   
ถ. อัพภาน มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. อัพภาน มีวตัถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจาเปน   
ท่ีสุด.   
ถ. อุปสัมปทากรรม มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. อุปสัมปทากรรม มีบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจาเปน   
ท่ีสุด.   
ถ. การระงับตัชชนียกรรม มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน   
ท่ีสุด?   
ต. การระงับตัชชนียกรรม มีความประพฤติชอบเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง   
มีกรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
ถ. การระงับนยิสกรรม มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. การระงับนยิสกรรม  มีความประพฤติชอบเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง   
มีกรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
ถ. การระงับปพพาชนียกรรม มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไร   
เปนท่ีสุด?   
ต. การระงับปพพาชนียกรรม  มีความประพฤติชอบเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง   
มีกรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
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ถ. การระงับปฏิสารณียกรรม มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน   
ท่ีสุด?   
ต. การระงับปฏิสารณียกรรม มีความประพฤติชอบเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง   
มีกรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
ถ. การระงับอุกเขปนียกรรม มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน   
ท่ีสุด?   
ต. การระงับอุกเขปนียกรรม มีความประพฤติชอบเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง   
มีกรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
ถ. สติวินัย มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. สติวินัย  มีวตัถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจาเปน   
ท่ีสุด.   
ถ. อมูฬหวนิัย มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. อมูฬหวินยั มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจา   
เปนท่ีสุด.   
ถ. ตัสสปาปยสิกา มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. ตัสสปาปยสิกา มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจา   
เปนท่ีสุด.   
ถ. ติณวัตถารกะ มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. ติณวัตถารกะ มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจา   
เปนท่ีสุด.   
ถ. การสมมติใหเปนผูสอนภกิษุณี มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มี   
อะไรเปนท่ีสุด?   
ต. การสมมติใหเปนผูสอนภกิษุณี  มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทาม   
กลาง มีกรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
ถ. การสมมติใหอยูปราศจากไตรจีวร  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง   
มีอะไรเปนท่ีสุด?    
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ต. การสมมติใหอยูปราศจากไตรจีวร  มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทาม   
กลาง มีกรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
ถ. การสมมติสันถัต  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. การสมมติสันถัต  มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรม   
วาจาเปนท่ีสุด.   
ถ. การสมมติใหเปนผูท้ิงรูปยะ มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไร   
เปนท่ีสุด?   
ต. การสมมติใหเปนผูท้ิงรูปยะ  มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง   
มีกรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
ถ. การสมมติใหรับผาสาฎก มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน   
ท่ีสุด?   
ต. การสมมติใหรับผาสาฎก มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง   
มีกรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
ถ. การสมมติใหรับบาตร  มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน   
ท่ีสุด?   
ต. การสมมติใหรับบาตร มีวตัถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มี   
กรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
ถ. การสมมติไมเทา มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. การสมมติไมเทา  มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มี   
กรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
ถ. การสมมติสาแหรก มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ต. การสมมติสาแหรก มีวตัถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทามกลาง มี   
กรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
ถ. การสมมติไมเทาและสาแหรก มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไร   
เปนท่ีสุด?   
ต. การสมมติไมเทาและสาแหรก มีวัตถุและบุคคลเปนเบ้ืองตน มีญัตติเปนทาม   
กลาง มีกรรมวาจาเปนท่ีสุด.   
                    ถามและตอบในอุโบสถกรรมเปนตน จบ   
                                        ----------------    
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                   อัตถวเสปกรณ   
                  อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ   
        [๑๐๐๙] พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบท แกพระสาวกท้ังหลาย เพราะทรงอาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความผาสุกแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกดิ   
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจกับังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่ออนุเคราะหพระวินยั ๑.   
        [๑๐๑๐] ส่ิงใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ ส่ิงนั้นเปนความผาสุกแหงสงฆ ส่ิงใด   
เปนความผาสุกแหงสงฆ ส่ิงนั้นเปนไปเพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ส่ิงใดเปนไปเพื่อขมบุคคลผูเกอยาก   
ส่ิงนั้นเปนไปเพื่ออยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ส่ิงใดเปนไปเพื่ออยูผาสุกแหงภกิษุผูมีศีลเปน   
ท่ีรัก ส่ิงนั้นเปนไปเพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ส่ิงใดเปนไปเพื่อปองกนัอาสวะ   
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ส่ิงนั้นเปนไปเพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ส่ิงใดเปนไปเพื่อ   
กําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ส่ิงนั้นเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
ส่ิงใดเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ส่ิงนั้นเปนไปเพื่อความเล่ือมใสยิ่งของ   
ชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ส่ิงใดเปนไปเพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนผูท่ีเล่ือมใสแลว ส่ิงนัน้เปน   
ไปเพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ส่ิงใดเปนไปเพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ส่ิงนั้นเปน   
ไปเพื่ออนุเคราะหพระวนิัย.   
        [๑๐๑๑] ส่ิงใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ ส่ิงนั้นเปนความผาสุกแหงสงฆ ส่ิงใด   
เปนความรับวาดีแหงสงฆ ส่ิงนั้นเปนไปเพือ่ขมบุคคลผูเกอยาก ส่ิงใดเปนความรับวาดแีหงสงฆ   
ส่ิงนั้นเปนไปเพื่ออยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ส่ิงใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ ส่ิงนั้นเปน   
ไปเพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจบัุน ส่ิงใดเปนความรับวาดแีหงสงฆ ส่ิงนั้นเปนไปเพื่อ   
กําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ส่ิงใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ ส่ิงนั้นเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ส่ิงใดเปนความรับวาดแีหงสงฆ ส่ิงนัน้เปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ส่ิงใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ ส่ิงนั้นเปนไปเพื่อความ   
ตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ส่ิงใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ ส่ิงนั้นเปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวนิัย.    
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        [๑๐๑๒] ส่ิงใดเปนความผาสุกแหงสงฆ ส่ิงนั้นเปนไปเพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ส่ิงใด   
เปนความผาสุกแหงสงฆ ส่ิงนั้นเปนไปเพื่ออยูผาสุกแหงภกิษุผูมีศีลเปนที่รัก ส่ิงใดเปนความ   
ผาสุกแหงสงฆ ส่ิงนั้นเปนไปเพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจบัุน ส่ิงใดเปนความผาสุก   
แหงสงฆ ส่ิงนัน้เปนไปเพื่อกาํจัดอาสวะอันจักบังเกดิในอนาคต ส่ิงใดเปนความผาสุกแหงสงฆ   
ส่ิงนั้นเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ส่ิงใดเปนความผาสุกแหงสงฆ ส่ิงนั้น   
เปนไปเพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ส่ิงใดเปนความผาสุกแหงสงฆ ส่ิงนั้นเปน   
ไปเพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ส่ิงใดเปนความผาสุกแหงสงฆ ส่ิงนั้นเปนไปเพื่ออนุเคราะห   
พระวนิัย ส่ิงใดเปนความผาสุกแหงสงฆ ส่ิงนั้นเปนความรับวาดีแหงสงฆ.   
        [๑๐๑๓] ส่ิงใดเปนไปเพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ... ส่ิงใดเปนไปเพื่ออยูผาสุกแหงภกิษุ   
ผูมีศีลเปนที่รัก ...  ส่ิงใดเปนไปเพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ...  ส่ิงใดเปนไปเพื่อ   
กําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ... ส่ิงใดเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ...   
ส่ิงใดเปนไปเพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...  ส่ิงใดเปนไปเพื่อความตั้งม่ันแหง   
พระสัทธรรม ...  ส่ิงใดเปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวนิัย ส่ิงนั้นเปนความรับวาดีแหงสงฆ ส่ิงใด   
เปนไปเพื่ออนเุคราะหพระวนิัย ส่ิงนั้นเปนความผาสุกแหงสงฆ ส่ิงใดเปนไปเพื่ออนเุคราะห   
พระวนิัย ส่ิงนัน้เปนไปเพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ส่ิงใดเปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวนิัย ส่ิงนั้น   
เปนไปเพื่ออยูผาสุกแหงภกิษุผูมีศีลเปนที่รัก ส่ิงใดเปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวนิัย ส่ิงนั้นเปนไป   
เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ส่ิงใดเปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวนิัย ส่ิงนัน้เปนไป   
เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกดิในอนาคต ส่ิงใดเปนไปเพือ่อนุเคราะหพระวินยั ส่ิงนั้นเปนไปเพื่อ   
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ส่ิงใดเปนไปเพือ่อนุเคราะหพระวินยั ส่ิงนั้นเปนไปเพื่อ   
ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว ส่ิงใดเปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวนิัย ส่ิงนัน้เปนไป   
เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม.   
        [๑๐๑๔] อรรถหน่ึงรอย ธรรมหน่ึงรอย นิรุตติสองรอย   
                ญาณส่ีรอย มีในอัตถวเสปกรณ.   
                 อัตถวเสปกรณ จบ   
                   มหาวรรค จบ   
                ----------------    
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                 หัวขอประจําเร่ือง   
        [๑๐๑๕]  หมวดธรรมเหลานี้ของภิกษุ ๑๖ ของภิกษณุี ๑๖ คือ หมวด ๑ ถึงหมวด ๘   
ในคําถามและปจจัย และหมวด ๑ ถึงหมวด ๘ ในคําถามและปจจยัอีก เปยยาล อันตราเภท   
และเอกุตตริกะ ปวารณา อัตถวเสปกรณสงเคราะหเขามหาวรรค ฯ   
                หัวขอประจําเร่ือง จบ   
                ----------------   
                   คาถาสังคณิกะ   
                ทานพระอุบาลีเขาเฝาทูลถามปญหา   
        [๑๐๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ทานหมผาเฉวยีงบา ประนมมือดูเหมือน   
มีความมุง มา ณ สถานท่ีนี้ เพื่อประสงคอะไร?   
ทานพระอุบาลีกราบทูลวา สิกขาบทท่ีพระองคทรงบัญญัติไวในวินยัท้ังสอง ยอมมาสู   
อุเทศทุกวนัอุโบสถ สิกขาบทเหลานั้น มีเทาไร? ทรงบัญญัติไว ณ พระนครกี่แหง?   
พ. ปญญาของทานดี ทานสอบถามโดยแยบคาย เพราะฉะนั้นเราจักบอกแกทาน   
ตามท่ีทานเปนผูฉลาดถาม.   
สิกขาบทท่ีบัญญัติไวในวินยัท้ังสอง ยอมมาสูอุเทศทุกวนัอุโบสถสิกขาบทเหลานั้น   
มี ๓๕๐ สิกขาบท ตถาคตบัญญัติไว ณ พระนคร ๗ แหง.   
        [๑๐๑๗] อุ. สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว ณ พระนคร ๗ แหงๆ ไหนบาง? ของพระองคไดโปรด   
แจงพระนคร ๗ แหงน้ันแกขาพระพุทธเจาๆ ไดฟงทางแหงพระดํารัสของพระองคแลว จะปฏิบัติ   
ขอนั้นจะพึงมีเพ่ือความเกื้อกลูแกพวกขาพระพุทธเจา.   
พ. สิกขาบทเหลานั้น บัญญัติไว ณ พระนครเวสาลี ๑ พระนครราชคฤห ๑   
พระนครสาวตัถี ๑ พระนครอาฬวี ๑ พระนครโกสัมพี ๑ สักกชนบท ๑ ภัคคชนบท ๑.    
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                   สิกขาบทบัญญัติ   
        [๑๐๑๘] อุ. สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว ณ พระนครเวสาลี มีเทาไร? ณ พระนคร   
                ราชคฤห มีเทาไร? ณ พระนครสาวัตถี มีเทาไร? ณ พระนครอาฬวี   
                มีเทาไร? ณ พระนครโกสัมพี มีเทาไร? ณ สักกชนบท มีเทาไร? ณ   
                ภัคคชนบท มีเทาไร? พระองคอันขาพระพุทธเจาทูลถามแลว ขอไดโปรด   
                ตอบขอนั้นแกขาพระพุทธเจา.   
                   พ. สิกขาบทท่ีบัญญัติไว ในพระนครเวสาลีมี ๑๐ สิกขาบท.   
                ในพระนครราชคฤหมี ๒๑ สิกขาบท. ในพระนครสาวัตถี รวมท้ังหมด มี   
                ๒๙๔ สิกขาบท. ในพระนครอาฬวี มี ๖ สิกขาบท. ในพระนครโกสัมพี มี   
                ๘ สิกขาบท. ในสักกชนบทมี ๘ สิกขาบท. ในภัคคชนบท. มี ๓   
                สิกขาบท.   
                   สิกขาบทเหลาใดไดบัญญัติไวในพระนครเวสาลี ทานจงฟง   
                สิกขาบทเหลานั้นตามท่ีจะกลาวตอไป. สิกขาบทวาดวยเสพเมถุน ๑   
                สิกขาบทวาดวยฆามนุษย ๑ สิกขาบทวาดวยอวดอุตตริมนุสสธรรมท่ีไมมี   
                จริง ๑ สิกขาบทวาดวยทรงอตเิรกจีวร ๑ สิกขาบทวาดวยหลอสันถัตดวย   
                ขนเจียมดําลวน ๑ สิกขาบทวาดวยอวดอุตตริมนุสสธรรมท่ีมีจริง ๑   
                สิกขาบทวาดวยภตัรทีหลัง ๑ สิกขาบทวาดวยไมชําระฟน ๑ สิกขาบทวา   
                ดวยใหของเค้ียวของฉันแกอเจลก ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณดีาภิกษุ ๑ รวม   
                สิกขาบทท่ีบัญญัติไวในพระนครเวสาลี เปน ๑๐ สิกขาบท   
                   สิกขาบทเหลาใดท่ีบัญญัติไวในพระนครราชคฤห ทานจงฟงสิกขาบท   
                เหลานั้น ตามท่ีจะกลาวตอไป. สิกขาบทวาดวยถือเอาส่ิงของท่ีเจาของ   
                ไมไดให ณ พระนครราชคฤห ๑ สิกขาบทวาดวยตามกําจดัภกิษุรวม ๒   
                สิกขาบทวาดวยทําลายสงฆและประพฤติตามรวม ๒,  สิกขาบทวาดวยรับ   
                อันตรวาสก ๑, สิกขาบทวาดวยแลกเปล่ียนรูปยะ ๑, สิกขาบทวาดวยขอ   
                ดาย ๑, สิกขาบทวาดวยบนวา ๑, สิกขาบทวาดวยฉันโภชนะท่ีภิกษณุี   
                แนะใหเขาถวาย ๑ สิกขาบทวาดวยอาหารในโรงทาน ๑ สิกขาบทวาดวย    
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                ฉันหมู ๑ สิกขาบทวาดวยฉันในเวลาวกิาล ๑ สิกขาบทวาดวยเท่ียวไปใน   
                สกุล ๑ สิกขาบทวาดวยอาบน้ํา ๑ สิกขาบทวาดวยบวชคนมีอายุไมครบ ๑   
                สิกขาบทวาดวยใหจีวร ๑ สิกขาบทวาดวยฉันโภชนะท่ีภิกษณุียืนส่ังเสีย ๑   
                สิกขาบทวาดวยเที่ยวยอดเขา ๑ สิกขาบทวาดวยจาริก  ๑ สิกขาบท   
                เหลานี้บัญญัติไวในพระนครราชคฤห รวมกับการใหฉันทะในกรรมนั้น   
                แหละ  เปน ๒๑ สิกขาบท.   
                   สิกขาบทเหลาใดบัญญัติไวในพระนครสาวตัถี ทานจงฟงสิกขาบท   
                เหลานั้น ตามท่ีกลาวตอไป. ปาราชิก ๔ ของภกิษุณี สังฆาทิเลส ๑๖   
                อนิยต ๒ นิสสัคคียะ ๒๔ สิกขาบทท่ีเรียกวาขุททกสิกขาบทมี ๑๕๖   
                สิกขาบทท่ีควรติเตียน ๑๐ สิกขาบทเสขิยวัตร ๗๒ สิกขาบท รวม   
                สิกขาบทท้ังหมดท่ีบัญญัติไว ในพระนครสาวัตถี ๒๙๔ สิกขาบท.   
                   สิกขาบทเหลาใดบัญญัติไวในพระนครอาฬวี ทานจงฟงสิกขาบท   
                เหลานั้นดังจะกลาวตอไป. สิกขาบทวาดวยใหทํากุฎี ๑ สิกขาบทวาดวยทํา   
                สันถัตเจือไหม ๑ สิกขาบทวาดวยนอนรวมกับอนุปสัมบัน ๑ สิกขาบทวา   
                ดวยขุดดิน ๑ สิกขาบทวาดวยพรากภูตคาม ๑ สิกขาบทวาดวยน้ํามีตัว   
                สัตวเอารดหญาหรือดิน ๑ สิกขาบทเหลานี้รวม ๖ สิกขาบท  บัญญัติไว   
                ในพระนครอาฬวี.   
                   สิกขาบทเหลาใดบัญญัติไวในพระนครโกสัมพี ทานจงฟง   
                สิกขาบทเหลานั้น ดังจะกลาวตอไป สิกขาบทวาดวยใหทําวิหารใหญ ๑   
                สิกขาบทวาดวยภกิษุวายากสอนยาก ๑ สิกขาบทวาดวยแกลงพูดคําอ่ืน   
                กลบเกล่ือน ๑ สิกขาบทวาดวยกรอบประตู ๑ สิกขาบทวาดวยดื่มสุรา   
                เมรัย ๑ สิกขาบทวาดวยไมเอ้ือเฟอ ๑ สิกขาบทวาดวยวากลาวโดย   
                ชอบธรรม ๑ รวมเปน ๘ สิกขาบทท้ังด่ืมน้ํานม.   
                   สิกขาบทเหลาใดบัญญัติไวในสักกชนบท ทานจงฟงสิกขาบท   
                เหลานั้น ดังจะกลาวตอไป. สิกขาบทวาดวยใหซักขนเจียม ๑ สิกขาบท   
                วาดวยบาตรมีรอยราวหยอน ๕ แหง ๑ สิกขาบทวาดวยส่ังสอนภิกษุณีถึงท่ี    
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                อยู ๑ สิกขาบทวาดวยขอเภสัช ๑ สิกขาบทวาดวยกลองเข็ม ๑   
                สิกขาบทวาดวยเสนาสนะปา ๑ รวม ๖ สิกขาบทน้ีบัญญัติไว ณ พระนคร   
                กบิลพัสดุ สิกขาบทวาดวยทําความสะอาดดวยน้ํา ๑ สิกขาบทวาดวย   
                ไมรับโอวาท ๑ ตถาคตไดกลาวไวในหมูภกิษณุ.ี   
                   สิกขาบทเหลาใดบัญญัติไวในภัคคชนบท ทานจงฟงสิกขาบท   
                เหลานั้น ดังจะกลาวตอไป. สิกขาบทวาดวยติดไฟผิง ๑ สิกขาบทวาดวย   
                มือเปอนอามิส ๑ สิกขาบทวาดวยน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวสุก ๑ สิกขาบท   
                เหลานั้น คือ ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๗ นิสสัคคิยะ ๘ ขุททกะ ๓๒   
                ปาฏิเทสนียะสิกขาบทท่ีนาติ ๒ เสขิยวัตร ๓ อันพระพุทธเจาผูเปนเผา   
                พันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ บัญญัติไวใน ๖ พระนคร รวม ๕๖ สิกขาบท   
                ในพระนครสาวตัถี พระโคดมผูมียศ บัญญัติไวท้ังหมดรวม ๒๙๔ สิกขาบท.   
                  ทรงพยากรณอาบัติหนักและอาบัติเบาเปนตน   
        [๑๐๑๙] อุ. ขาพระพุทธเจา ไดทูลถามปญหาขอใดกะพระองค พระองคได   
                ทรงแกปญหาขอนัน้แกขาพระพทุธเจา ไดทรงแกปญหานั้นๆ โดยมิไดเปน   
                อยางอ่ืน. ขาพระพทุธเจา ขอทูลถามปญหาขออ่ืนกะพระองค ขอพระองค   
                โปรดตอบปญหานัน้ตอไป. คือ อาบัติหนัก ๑ อาบัติเบา  ๑ อาบัติมีสวน   
                เหลือ ๑  อาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ อาบัติช่ัวหยาบ ๑ อาบัติไมช่ัวหยาบ ๑   
                สิกขาบทเปนยาวตติยกะ ๑ สิกขาบทท่ัวไป ๑ สิกขาบทไมท่ัวไป ๑   
                สิกขาบทท่ีจําแนกไวระงับดวยสมถะเหลาใด ๑ ขอพระองคไดโปรดช้ีแจง   
                สิกขาบทนี้แมท้ังมวล. พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาจะฟงพระดํารัส   
                ของพระองค.   
                   พ. อาบัติหนักมี ๓๑ ศีลวิบัติและอาจารวิบัตใินอาบัติหนักเหลา   
                นั้น อาบัติปาราชิกท่ีไมมีสวนเหลือมี ๘ อาบัติใดหนัก อาบัตนิั้นช่ัวหยาบ   
                อาบัติใดช่ัวหยาบ อาบัตินั้นเปนศีลวิบัติ.  อาบัติปาราชิก อาบัติสังฆาทิเสส   
                เรียกช่ือวาศีลวิบัต.ิ อาบัติถุลลัจจัย ปาจิตติยะ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ   
                ทุพภาสิตคือดาประสงคจะลอเลน อาบัตินี้นั้นรวมเรียกวา อาจารวิบัติ.    
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                                ทิฏฐิวิบัติ   
        [๑๐๒๐] บุคคลมีปญญาเขลา อันโมหะครอบงํา ถูกอสัทธรรมรุมลอมยอมถือทิฏฐิ   
วิบัติกลาวตูพระสัมมาสัมพุทธเจา อาบัตินีน้ั้นรวมเรียกวาทิฏฐิวิบัติ.   
                    อาชีววิบัติ   
        [๑๐๒๑] ภิกษุผูปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา ยอมอวดอุตตริมนุสสธรรม   
อันไมมีไมเปนจริง เพราะเหตุอาชีวะ เพราะการณอาชีวะ ภกิษุถึงความเท่ียวชักส่ือ เพราะเหตุ   
อาชีวะ เพราะการณอาชีวะ  ภิกษกุลาววาภกิษุใดอยูในวหิารของทานภกิษุนั้นเปนอรหันต เพราะ   
เหตุอาชีวะ เพราะการณอาชีวะ ภิกษุณีขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนตนมาฉัน เพราะเหตุ   
อาชีวะ เพราะการณอาชีวะ ภิกษไุมอาพาธขอแกงหรือขาวสุกเพื่อประโยชนตนมาฉัน เพราะ   
เหตุอาชีวะ เพราะการณอาชีวะ อาบัตนิี้นั้นรวมเรียกวา อาชีววิบัติ.   
                 ยาวตติยกะสิกขาบท   
        [๑๐๒๒]  ยาวตติยกะสิกขาบท ๑๑ นัน้ ทานจงฟง ดงัจะกลาวตอไป อุกขิตตานุวตัติก   
สิกขาบท ๑ ยาวตติยกะสิกขาบท ๘ อริฏฐสิกขาบท ๑ จณัฑกาลิสิกขาบท ๑   
สิกขาบทเหลานี้นั้นช่ือยาวตติยกะสิกขาบท.   
ทรงพยากรณเฉทนกสิกขาบทและเภทนกสิกขาบทเปนตน   
        [๑๐๒๓] อุ. สิกขาบทวาดวยการตัดมีเทาไร? สิกขาบทวาดวยการทําลายมีเทาไร?   
สิกขาบทวาดวยการร้ือมีเทาไร? สิกขาบทวาเปนปาจิตตียมิใชอ่ืนมีเทาไร? สิกขาบทวาดวยการ   
สมมติภิกษุมีเทาไร? สิกขาบทท่ีวาเปนความชอบ มีเทาไร? สิกขาบทท่ีวาอยางยิ่งมีเทาไร?   
สิกขาบทท่ีพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ทรงบัญญัติวารูอยู มีเทาไร?   
พ. สิกขาบทวาดวยการตัดมี ๖ สิกขาบทวาดวยการทําลายมี ๑ สิกขาบทวาดวยการ   
ร้ือมี ๑ สิกขาบทท่ีวาเปนปาจิตตียมิใชอ่ืนมี ๔ สิกขาบทวาดวยการสมมติภิกษมีุ ๔ สิกขาบท   
ท่ีวาเปนความชอบมี ๗ สิกขาบทท่ีวาอยางยิ่งมี ๑๔ สิกขาบทท่ีพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหง   
พระราชาผูสูงศักดิ์บัญญัติไววารูอยูมี ๑๖.    
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                  จํานวนสิกขาบทของภิกษุเปนตน   
        [๑๐๒๔] สิกขาบทของภิกษุมาสูอุเทศทุกวันอุโบสถรวม ๒๒๐ สิกขาบท ของภิกษุณี   
มาสูอุเทศทุกวนัอุโบสถรวม ๓๐๔ สิกขาบท.   
สิกขาบทของภิกษุท่ีไมท่ัวไปกับภิกษุณี มี ๔๖ สิกขาบท.   
สิกขาบทของภิกษณุีท่ีไมท่ัวไปกับภกิษุ มี ๑๓๐ สิกขาบท   
สิกขาบทของท้ังสองฝายท่ีไมท่ัวไปรวม ๑๗๖ สิกขาบท   
สิกขาบทของท้ังสองฝายท่ีศึกษารวมกันมี ๑๗๔ สิกขาบท.   
                    ประเภทสิกขาบทของภิกษุ   
        [๑๐๒๕] สิกขาบทของภิกษุ ๒๒๐ สิกขาบท มาสูอุเทศทุกวนัอุโบสถ ทาน   
จงฟงสิกขาบทเหลานั้นดังจะกลาวตอไป. ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓   
อนิยต ๒ นิสสัคคิยะ ๓๐ ถวน ขุททกะ ๙๒ ปาฏิเทสนียะ ๔ เสขิยะ ๗๕   
สิกขาบท ของภิกษุรวม ๒๒๐ สิกขาบท มาสูอุเทศทุกวันอุโบสถ.   
                   ประเภทสิกขาบทของภิกษณุี   
        [๑๐๒๖] สิกขาบทของภิกษณุี ๓๐๔ สิกขาบท มาสูอุเทศทุกวนัอุโบสถ   
ทานจงฟงสิกขาบทเหลานั้นดังจะกลาวตอไป. ปาราชิก ๘ สังฆาทิเสส ๑๗   
นิสสัคคิยะ  ๓๐ ถวน ขุททกะ ๑๖๖ ปาฏิเทสนียะ ๘ เสขิยะ ๗๕ สิกขาบท   
ของภิกษณุีรวม ๓๐๔ สิกขาบท มาสูอุเทศทุกวันอุโบสถ.   
                   อสาธารณะสิกขาบทของภิกษุ   
        [๑๐๒๗] สิกขาบทของภิกษุ ท่ีไมท่ัวไปกับภิกษุณี มี ๔๖ ทานจงฟง   
สิกขาบทเหลานั้นดังจะกลาวตอไป. สังฆาทิเสส ๖ รวมท้ังอนิยต ๒   
สิกขาบท เปน ๘ นิสสัคคิยะ ๑๒ รวมกันเปน ๒๐ ขุททกะ ๒๒ ปาฏิ   
เทสนียะ ๔ สิกขาบทของภกิษุไมท่ัวไปกบัภิกษณุี รวม ๔๖ สิกขาบท.   
                  อสาธารณะสิกขาบทของภิกษณุ ี  
        [๑๐๒๘] สิกขาบทของภิกษณุี ท่ีไมท่ัวไปกับภิกษุมี ๑๓๐ ทานจงฟงสิกขาบท   
เหลานั้นดังจะกลาวตอไป ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ท่ีสงฆขับออกจาก   
หมู ๑๐ นิสสัคคิยะ ๑๒ ขุททกะ ๙๖ ปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบทของภิกษณุี   
ท่ีไมท่ัวไปกับภิกษุ รวม ๑๓๐.    
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                  สิกขาบทท่ีไมท่ัวไปแกสองฝาย   
        [๑๐๒๙] สิกขาบทของท้ังสองฝายท่ีไมท่ัวไปมี ๑๗๖ ทานจงฟงสิกขาบท   
เหลานั้นดังจะกลาวตอไป. ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๖ อนิยต ๒   
นิสสัคคิยะ ๒๔ ขุททกะ ๑๑๘ ปาฏิเทสนียะ ๑๒ สิกขาบทของท้ังสอง   
ฝายท่ีไมท่ัวไป  รวม ๑๗๖.   
                    สิกขาบทของท้ังสองฝายท่ีศึกษารวมกนั   
        [๑๐๓๐] สิกขาบทของท้ังสองฝายท่ีศึกษารวมกันมี ๑๗๔ ทานจงฟงสิกขาบท   
เหลานั้นดังจะกลาวตอไป. ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๗ นิสสัคคิยะ ๑๘   
ขุททกะ ๗๐ ถวน เสขิยะ ๗๕ สิกขาบทของท้ังสองฝายท่ีศึกษารวมกนั   
รวม ๑๗๔ สิกขาบท.   
                 อาบัติท่ีระงับไมได   
        [๑๐๓๑] บุคคลผูตองปาราชิกเหลาใด  ๘ จําพวกไมควรเขาใกล เปรียบเสมอ   
ดวยโคนตนตาล บุคคลผูตองปาราชิกเหลานั้น ยอมไมงอกงามเปรียบ   
เหมือนใบไมเหลือง ศิลาหนา คนศีรษะขาด ตนตาลยอดดวน ฉะนั้น.   
                  อาบัติท่ีระงับได   
        [๑๐๓๒] สังฆาทิเสส ๒๓ อนิยต ๒ นสิสัคคิยะ ๔๒ ปาจิตตีย ๑๘๘   
ปาฏิเทสนียะ ๑๒ เสขิยะ ๗๕ ระงับดวยสมถะ ๓ คือสัมมุขาวินัย ๑   
ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑.   
                  สวนท่ีทรงจําแนก   
        [๑๐๓๓] อุโบสถ ๓ ปวารณา ๒ กรรม ๔ อันพระชินเจาทรงแสดงแลว   
อุเทศ ๕ และอุเทศ ๔  ยอมไมมีโดยประการอ่ืน และกองอาบัติมี ๗.   
                อธิกรณ   
        [๑๐๓๔] อธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ ๗ คือ ระงับดวยสมถะ ๒   
ดวยสมถะ ๔  ดวยสมถะ ๓ แตกิจจาธิกรณระงับดวยสมถะ ๑.    
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                 วิเคราะหปาราชิก   
        [๑๐๓๕] คําใดท่ีเรากลาวไววาปาราชิกดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว   
ตอไป. บุคคลเปนผูเคล่ือนแลว ผิดพลาด แลเหินหางจากสัทธรรม อนึ่ง   
แมสังวาสก็ไมมีในผูนั้น  เพราะเหตุนั้นเราจงึเรียกอาบัตินัน้วา ปาราชิก.   
                วิเคราะหสังฆาทิเสส   
        [๑๐๓๖] คําใดท่ีเรากลาวไววาสังฆาทิเสสดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะ   
กลาวตอไป. สงฆเทานั้นใหปริวาส ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต อัพภาน   
เพราะเหตุนั้น เราจึงเรียกอาบัตินั้นวา สังฆาทิเสส.   
                  วิเคราะหอนยิต   
        [๑๐๓๗] คําใดท่ีเรากลาวไววา อนิยต ดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว   
ตอไป. กองอาบัติช่ือวาอนิยต เพราะไมแน บทอันพระผูมีพระภาคทรง   
ทําแลวโดยมิใชสวนเดยีว บรรดาฐานะ ๓ ฐานะอยางใดอยางหนึ่ง   
เรียกวาอนิยต.   
                 วิเคราะหถุลลัจจัย   
        [๑๐๓๘] คําใดท่ีเรากลาวไววาถุลลัจจยัดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว.   
ตอไป ภิกษุแสดงอาบัติถุลลัจจัยในท่ีใกลภิกษุรูปหนึ่ง และภิกษรัุบอาบัตนิั้น   
โทษเสมอดวยถุลลัจจัยนั้นไมมีเพราะเหตุนั้น จึงเรียกโทษนั้นวา ถุลลัจจัย.   
                 วิเคราะหนิสสัคคิยะ   
        [๑๐๓๙] คําใดท่ีเรากลาวไววานิสสัคคิยะดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว   
ตอไป. ภิกษุเสียสละในทามกลางสงฆ ทามกลางคณะ และตอหนาภิกษุ   
รูปหนึ่งๆ แลวจึงแสดงขอละเมิดใด เพราะเหตุนั้น จึงเรียกขอละเมิดนัน้   
วานิสสัคคิยะ   
                 วิเคราะหปาจิตตีย   
        [๑๐๔๐] คําใดท่ีเรากลาวไววาปาจติตียดังน้ี ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว   
ตอไป. ความละเมิดยังกุศลธรรมใหตก ยอมฝนตออริยมรรค เปนเหตุ   
แหงความลุมหลงแหงจติ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกความละเมิดนัน้วา ปาจิตตีย.    
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                วิเคราะหปาฏิเทสนียะ   
        [๑๐๔๑] คําใดท่ีเรากลาวไววาปาฏิเทสนียะดังนี้ ทานจงฟงคํานัน้ ดังจะ   
กลาวตอไป. ภกิษุไมมีญาติหาโภชนะไดยากรับมาเองแลวฉัน เรียกวา   
ตองธรรมท่ีนาติ. ภิกษุฉันอยูในท่ีนิมนตภกิษุณีส่ังเสียอยูในท่ีนั้นตาม   
พอใจ ภิกษไุมหามฉันอยูในท่ีนั้น เรียกวาตองธรรมท่ีนาติ. ภิกษไุม   
อาพาธไปสูตระกูลท่ีมีจิตศรัทธา แตมีโภคทรัพยนอย เขามิไดนําไปถวาย   
แลวฉันในท่ีนัน้ เรียกวา ตองธรรมท่ีนาติ. ภิกษุใดถาอยูในปาท่ีนารังเกียจ   
มีภัยจําเพาะหนา ฉันภัตตาหารท่ีเขาไมไดบอกในท่ีนัน้ เรียกวาตอง   
ธรรมท่ีนาติ. ภิกษุณไีมมีญาติขอโภชนะท่ีผูอ่ืนยึดถือวาเปนของเรา คือ   
เนยใส น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย ปลา เนื้อ นมสด และนมสม ดวยตนเอง   
ช่ือวา ถึงธรรมท่ีนาติในศาสนาของพระสุคต.   
                  วิเคราะหทุกกฏ   
        [๑๐๔๒] คําใดท่ีเรากลาวไววา ทุกกฏ ดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว   
ตอไป. กรรมใดผิดพล้ังและพลาด กรรมนัน้ช่ือวาทําไมด ีคนทําความช่ัว   
อันใดในท่ีแจงหรือในท่ีลับ บัณฑิตท้ังหลายยอมประกาศความช่ัวนัน้วา   
ทําช่ัวเพราะเหตุนั้น กรรมนัน่จึงเรียกวา ทุกกฏ.   
                 วิเคราะหทุพภาสิต   
        [๑๐๔๓] คําใดท่ีเรากลาวไววาทุพภาสิตดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว   
ตอไป. บทใดอันภิกษุกลาวไมดีพูดไมดีและเศราหมอง วิญูชนท้ังหลาย   
ยอมติเตียนบทใด เพราะเหตุนั้น บทนั้น จึงเรียกวา ทุพภาสิต.   
                  วิเคราะหเสขิยะ   
        [๑๐๔๔] คําใดท่ีเรากลาวไววาเสขิยะดงันี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว   
ตอไป. ขอนี้เปนเบ้ืองตน เปนขอประพฤติ เปนทางและเปนขอระวัง   
คือสํารวม ของพระเสขะผูศึกษาอยู ผูดําเนนิไปตามทางตรง สิกขาท้ังหลาย   
เชนดวยสิกขานั้นไมมี เพราะเหตุนั้น สิกขานั้นจึงเรียกวา เสขิยะ.    
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                อุปมาอาบัติและอนาบัติ   
เรือนคืออาบัติอันภิกษุปดไวยอมร่ัว เรือนคืออาบัติอันภิกษุเปดแลว   
ยอมไมร่ัว เพราะฉะน้ัน ภกิษพุึงเปดเผยอาบัติท่ีปดไว เม่ือเปนอยางนัน้   
เรือนคืออาบัตินั้น ยอมไมร่ัว. ปาใหญเปนท่ีพึ่งของหมูมฤค อากาศ   
เปนทางไปของหมูปกษี ความเส่ือมเปนคติของธรรมท้ังหลาย นิพพาน   
เปนภูมิท่ีไปของพระอรหันต.   
                  คาถาสังคณิกะ จบ   
                ----------------   
                 หัวขอประจําเร่ือง   
        [๑๐๔๕] สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติใน ๗ พระนคร ๑ วบัิติ ๔ อยาง ๑   
สิกขาบทของภิกษแุละของภิกษณุีท่ัวไป ๑ ไมท่ัวไป ๑ นี้เปนถอยคําท่ีรวม   
ไวดวยคาถา เพื่ออนุเคราะหพระศาสนา.   
                    หวัขอประจําเร่ือง จบ   
                ----------------   
                    อธิกรณเภท   
                  วาดวยอธิกรณ ๔ อยางเปนตน   
        [๑๐๔๖] อธิกรณมี ๔ อยาง คือ ววิาทาธิกรณ ๑ อนวุาทาธิกรณ ๑ อาปตตาธิกรณ ๑   
กิจจาธิกรณ ๑ นี้อธิกรณ ๔.   
ถามวาการฟนอธิกรณ ๔ นี้ มีเทาไร?   
ตอบวา การฟนอธิกรณ ๔ นีมี้ ๑๐ คือ ฟนววิาทาธิกรณมี ๒ ฟนอนวุาทาธิกรณมี ๔   
ฟนอาปตตาธิกรณมี ๓ ฟนกิจจาธิกรณมี ๑ การฟนอธิกรณ ๔ นี้ รวมมี ๑๐.   
ถ. เม่ือฟนววิาทาธิกรณ ยอมฟนสมถะเทาไร? เมื่อฟนอนวุาทาธิกรณ ยอมฟน   
สมถะเทาไร? เมื่อฟนอาปตตาธิกรณ ยอมฟนสมถะเทาไร? เม่ือฟนกิจจาธิกรณ ยอมฟนสมถะ   
เทาไร?    
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ต. เม่ือฟนววิาทาธิกรณ ยอมฟนสมถะ ๒ อยาง เม่ือฟนอนุวาทาธิกรณ ยอมฟน   
สมถะ ๔ อยาง เม่ือฟนอาปตตาธิกรณ ยอมฟนสมถะ ๓ อยาง เม่ือฟนกิจจาธิกรณ ยอมฟน   
สมถะอยางเดยีว.   
                  วาดวยฟนอธิกรณเปนตน   
        [๑๐๔๗] ถามวา การฟนมีเทาไร? ดวยอาการเทาไร จึงนับวาฟน? บุคคลประกอบ   
ดวยองคเทาไร ช่ือวาฟนอธิกรณ? บุคคลกี่พวก เม่ือฟนอธิกรณตองอาบัติ?   
ตอบวา การฟนมี ๑๒ ดวยอาการ ๑๐ จึงนบัวาฟน บุคคลประกอบดวยองค ๔ ช่ือวา   
ฟนอธิกรณ บุคคล ๔ จําพวก เม่ือฟนอธิกรณตองอาบัติ.   
การฟน ๑๒ อยาง เปนไฉน? คือ ฟนกรรมท่ียังไมไดทํา ๑ กรรมท่ีทําแลวไมดี ๑   
กรรมท่ีตองทําใหม ๑ กรรมท่ียังทําไมเสร็จ ๑ กรรมท่ีทําเสร็จแลวไมดี ๑ กรรมท่ีตองทําอีก ๑   
กรรมท่ียังไมไดวินจิฉัย ๑ กรรมท่ีวินิจฉัยไมถูกตอง ๑ กรรมท่ีตองวินิจฉัยใหม ๑ กรรมท่ียังไม   
ระงับ ๑ กรรมท่ีระงับแลวไมดี ๑ กรรมท่ีตองระงับใหม ๑ นี้การฟน ๑๒ อยาง.   
ดวยอาการ ๑๐ อยาง เปนไฉน จึงนับวาฟน? คือ ฟนอธิกรณซ่ึงเกิดในท่ีนั้น ๑   
ฟนอธิกรณซ่ึงเกิดในท่ีนั้นแตระงับแลว ๑ ฟนอธิกรณในระหวางทาง ๑ ฟนอธิกรณซ่ึงไปแลว   
ในระหวางทาง ๑ ฟนอธิกรณซ่ึงไปแลวในท่ีนั้น ๑ ฟนอธิกรณซ่ึงไปแลวในที่นั้นแตระงับแลว ๑   
ฟนสติวินยั ๑  ฟนอมูฬหวนิัย ๑ ฟนตัสสปาปยสิกา ๑ ฟนติณวัตถารกะ ๑ ดวยอาการ ๑๐ นี้   
จึงนับวาฟน.   
บุคคลประกอบดวยองค ๔ เปนไฉน? ช่ือวาฟนอธิกรณ คือ บุคคลถึงฉันทาคติฟน   
อธิกรณ ๑ ถึงโทสาคติฟนอธิกรณ ๑ ถึงโมหาคติฟนอธิกรณ ๑  ถึงภยาคติฟนอธิกรณ ๑  บุคคล   
ประกอบดวยองค ๔  นี้ ช่ือวาฟนอธิกรณ.   
บุคคล ๔ จําพวกเปนไฉน เม่ือฟนอธิกรณตองอาบัติ? คือ   
ภิกษุผูอุปสมบทในวันนั้น ฟน ตองอาบัติปาจิตตียท่ีฟน,   
ภิกษุอาคันตุกะ ฟน ตองอาบัติปาจิตตียท่ีฟน.   
ภิกษุผูทํา ฟน ตองอาบัติปาจิตตียท่ีฟน.   
ภิกษุผูใหฉันทะ ฟน ตองอาบัติปาจิตตียท่ีฟน.   
รวมบุคคล ๔ จําพวกฟนอธิกรณตองอาบัติ.    
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                วาดวยนิทานแหงอธิกรณ ๔ เปนตน   
        [๑๐๔๘] ถามวา ววิาทาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไร   
เปนชาติ? มีอะไรเปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
อนุวาทาธิกรณ  มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
อาปตตาธิกรณ  มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
กิจจาธิกรณ  มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน   
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ตอบวา ววิาทาธิกรณ มีววิาทเปนนิทาน มีววิาทเปนสมุทัย มีวิวาทเปนชาติ มีวิวาท   
เปนแดนเกดิกอน มีววิาทเปนองค มีวิวาทเปนสมุฏฐาน.   
อนุวาทาธิกรณ  มีอนวุาทเปนนิทาน มีอนุวาทเปนสมุทัย มีอนุวาทเปนชาติ มีอนุวาท   
เปนแดนเกดิกอน มีอนุวาทเปนองค มีอนุวาทเปนสมุฏฐาน.   
อาปตตาธิกรณ มีอาบัติเปนนิทาน  มีอาบัติเปนสมุทัย มีอาบัติเปนชาติ มีอาบัติเปน   
แดนเกิดกอน มีอาบัติเปนองค มีอาบัติเปนสมุฏฐาน.   
กิจจาธิกรณ มีกิจเปนนิทาน มีกิจเปนสมุทัย มีกิจเปนชาติ มีกิจเปนแดนเกิดกอน   
มีกิจเปนองค มีกิจเปนสมุฏฐาน.   
ถ. วิวาทาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
อนุวาทาธิกรณ  มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
อาปตตาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
กิจจาธิกรณ  มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ต. วิวาทาธิกรณ มีเหตเุปนนทิาน, มีเหตุเปนสมุทัย, มีเหตุเปนชาติ, มีเหตุเปน   
แดนเกิดกอน, มีเหตุเปนองค, มีเหตุเปนสมุฏฐาน.    
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อนุวาทาธิกรณ   มีเหตุเปนนิทาน  มีเหตเุปนสมุทัย  มีเหตุเปนชาติ  มีเหตุเปนแดน   
เกิดกอน  มีเหตุเปนองค  มีเหตุเปนสมุฏฐาน.   
อาปตตาธิกรณ  มีเหตเุปนนิทาน  มีเหตเุปนสมุทัย  มีเหตุเปนชาติ  มีเหตุเปนแดน   
เกิดกอน  มีเหตุเปนองค  มีเหตุเปนสมุฏฐาน.   
กิจจาธิกรณ  มีเหตุเปนนิทาน  มีเหตุเปนสมุทัย  มีเหตเุปนชาติ  มีเหตุเปนแดนเกิด   
กอน  มีเหตเุปนองค  มีเหตุเปนสมุฏฐาน.   
ถ. วิวาทาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มี   
อะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
อนุวาทาธิกรณ  มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
อาปตตาธิกรณ  มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
กิจจาธิกรณ  มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ต. วิวาทาธิกรณ มีปจจยัเปนนิทาน มีปจจยัเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัย   
เปนแดนกอนเกิด มีปจจยัเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.   
อนุวาทาธิกรณ   มีปจจยัเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัย   
เปนแดนเกดิกอน มีปจจยัเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.   
อาปตตาธิกรณ  มีปจจยัเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัยเปน   
แดนเกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.   
กิจจาธิกรณ  มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจยัเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัยเปนแดน   
เกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.   
                    วาดวยมูลอธิกรณเปนตน   
        [๑๐๔๙] ถามวา อธิกรณ ๔ มีมูลเทาไร? มีสมุฏฐานเทาไร?   
ตอบวา  อธิกรณ ๔ มีมูล ๓๓ มีสมุฏฐาน ๓๓.   
ถ. อธิกรณ ๔ มีมูล ๓๓ เปนไฉน?    
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ต. วิวาทาธิกรณ มีมูล ๑๒ อนุวาทาธิกรณ มีมูล ๑๔ อาปตตาธิกรณมีมูล ๖   
กิจจาธิกรณ มีมูล ๑ คือ สงฆ.   
รวมอธิกรณ ๔ มีมูล ๓๓.   
ถ. อธิกรณ ๔ มีสมุฏฐาน ๓๓ เปนไฉน?   
ต. วิวาทาธิกรณมีเร่ืองทําความแตกกนั ๑๘ เปนสมุฏฐาน อนุวาทาธิกรณมีวิบัติ   
๔ เปนสมุฏฐาน อาปตตาธิกรณมีกองอาบัติ ๗ เปนสมุฏฐาน กิจจาธิกรณมีกรรม ๔ เปน   
สมุฏฐาน รวมอธิกรณ ๔ มีสมุฏฐาน ๓๓.   
                วาดวยวิวาทาธิกรณเปนอาบัตหิรือมิใชอาบัติเปนตน   
        [๑๐๕๐] ถามวา ววิาทาธิกรณ เปนอาบัติ หรือมิใชอาบัติ?   
ตอบวา ววิาทาธิกรณ มิใชอาบัติ.   
ถ. ก็เพราะวิวาทาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ หรือ?   
ต. ถูกแลว เพราะววิาทาธิกรณเปนปจจัย  ภิกษุตองอาบัติ.   
ถ. เพราะววิาทาธิกรณเปนปจจัย ภกิษุตองอาบัติเทาไร?   
ต. เพราะวิวาทาธิกรณเปนปจจัย ภกิษุตองอาบัติ  ๒ ตวั คือ ดาอุปสัมบัน ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย ๑ ดาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เพราะววิาทาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ   
๒ ตัวน้ี.   
ถ. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติอะไร บรรดาวิบัติ ๔? เปนอธิกรณอะไร บรรดา   
อธิกรณ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร   
บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ ระงับดวยอธิกรณเทาไร ในฐานะเทาไร? ดวยสมถะเทาไร?   
ต. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๑ บรรดาวิบัติ ๔ คือ อาจารวิบัติ เปนอาปตตาธิกรณ   
บรรดาอธิกรณ ๔ สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๒ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติ   
ปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ ระงับดวย   
อธิกรณ ๑ คือ กิจจาธิกรณ ระงับใน ๓ ฐานะ คือ ทามกลางสงฆ ๑ ทามกลางคณะ ๑   
สํานักบุคคล ๑ ระงับดวยสมถะ ๓ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางที   
ดวยสัมมุขาวนิัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
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                วาดวยอนวุาทาธิกรณเปนอาบัตหิรือมิใชอาบัติเปนตน   
        [๑๐๕๑] ถามวา อนุวาทาธิกรณ เปนอาบัติหรือมิใชอาบัติ?   
ตอบวา อนุวาทาธิกรณ มิใชอาบัติ.   
ถ. ก็เพราะอนวุาทาธิกรณเปนปจจยั ภกิษุตองอาบัติ หรือ?   
ต. ถูกแลว เพราะอนุวาทาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ.   
ถ. เพราะอนุวาทาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติเทาไร?   
ต. เพราะอนวุาทาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ ๓ ตัว คือ ตามกําจัดภิกษดุวย   
ธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันไมมีมูล ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตามกําจัดดวยสังฆาทิเสสอันไมมีมูล   
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ตามกําจัดดวยอาจารวิบัติไมมีมูลตองอาบัติทุกกฏ ๑ เพราะอนวุาธาธิกรณ   
เปนปจจยั ภกิษุตองอาบัติ ๓ ตัวนี้.   
ถ. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? จัดเปนอธิกรณอะไร บรรดา   
อธิกรณ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร   
บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖? ระงับดวยอธิกรณเทาไร? ในฐานะเทาไร? ดวยสมถะเทาไร?   
ต. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ อยาง บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ   
บางทีเปนอาจารวิบัติ. เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔, สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๓ บรรดา   
กองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกอง   
อาบัติทุกกฏ, เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖, อาบัติหนกัระงับดวยอธิกรณ ๑ คือ   
กิจจาธิกรณ ระงับในฐานะ ๑ คือ ทามกลางสงฆ ระงับดวยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑   
ปฏิญญาตกรณะ ๑ อาบัตเิบาระงับดวยอธิกรณ ๑ คือกจิจาธิกรณ ระงับใน ๓ ฐานะ คือ ทาม   
กลางสงฆ ๑ ทามกลางคณะ ๑ สํานักบุคคล ๑ ระงับดวยสมถะ ๓  คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑   
ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
วาดวยอาปตตาธิกรณเปนอาบัติหรือมิใชอาบัติเปนตน   
        [๑๐๕๒] ถามวา อาปตตาธิกรณ เปนอาบัติหรือมิใชอาบัติ?   
ตอบวา อาปตตาธิกรณ มิใชอาบัติ.   
ถ. ก็เพราะอาปตตาธิกรณเปนปจจยั ภกิษุตองอาบัติ หรือ?   
ต. ถูกแลว เพราะอาปตตาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ.    
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ถ. เพราะอาปตตาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติเทาไร?   
ต. เพราะอาปตตาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ ๔ ตัว คือ ภิกษณุีรูอยู ปกปด   
ปาราชิกธรรมอันภิกษุณีตองแลว ตองอาบัติปาราชิก ๑ สงสัยปกปดไวตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ภกิษุ   
ปกปดอาบัติสังฆาทิเสส ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ปกปดอาจารวิบัติ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เพราะ   
อาปตตาธิกรณเปนปจจัย ตองอาบัติ ๔ ตัวน้ี.   
ถ. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? จัดเปนอธิกรณอะไร บรรดา   
อธิกรณ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร   
บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖? ระงับดวยอธิกรณเทาไร? ในฐานะเทาไร? ดวยสมถะเทาไร?   
ต. อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวบัิติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปน   
อาจารวิบัต,ิ เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔, สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ   
๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัตปิาจิตตีย   
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ, เกิดดวยสมุฏฐาน ๑ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกาย   
วาจา และจิต, อาบัติท่ีไมมีสวนเหลือ ระงับดวยอธิกรณอะไรไมได ระงับในฐานะอะไรไมได   
ระงับดวยสมถะอะไรไมได, อาบัติเบา ระงับดวยอธิกรณ ๑ คือ กิจจาธิกรณ, ระงับในฐานะ   
๓ คือ ทามกลางสงฆ ๑ ทามกลางคณะ ๑ สํานักบุคคล ๑ ระงับดวยสมถะ ๓ คือ บางทีดวย   
สัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
                วาดวยกิจจาธิกรณเปนอาบัติหรือมิใชอาบัติเปนตน   
        [๑๐๕๓] ถามวา กิจจาธิกรณ เปนอาบัติหรือมิใชอาบัติ?   
ตอบวา กิจจาธิกรณ มิใชอาบัติ.   
ถ. ก็เพราะกจิจาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ หรือ?   
ต. ถูกแลว เพราะกิจจาธิกรณเปนปจจยั ภกิษุตองอาบัติ.   
ถ. เพราะกิจจาธิกรณเปนปจจัย ภกิษุตองอาบัติเทาไร?   
ต. เพราะกจิจาธิกรณเปนปจจัย ภกิษุตองอาบัติ ๕ ตัว คือ ภิกษณุีท่ีประพฤติตาม   
ภิกษุผูถูกยกวตัร ไมสละเพราะสวดประกาศครบ ๓ จบ จบญัตติเปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจา   
สองคร้ัง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติปาราชิก ๑ ภกิษุประพฤติตามภิกษุ   
ผูทําลายสงฆ ไมสละเพราะสวดประกาศครบ ๓ จบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ภิกษุไมสละทิฏฐิ    
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ลามกเพราะสวดประกาศครบ ๓ จบ ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ เพราะกิจจาธิกรณเปนปจจัย ตอง   
อาบัติ ๕ ตัวน้ี.   
ถ. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? จัดเปนอธิกรณอะไร บรรดา   
อธิกรณ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร   
บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖? ระงับดวยอธิกรณเทาไร? ในฐานะเทาไร? ดวยสมถะเทาไร?   
ต. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวบัิติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปน   
อาจารวิบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๕ บรรดากอง   
อาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติ   
ถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ เกดิดวยสมุฏฐาน ๑ บรรดา   
สมุฏฐานอาบัติ ๖ คือเกิดแตกาย วาจา และจิต อาบัติท่ีไมมีสวนเหลือ ระงับดวยอธิกรณอะไร   
ไมได ระงับในฐานะอะไรไมได ระงับดวยสมถะอะไรไมได อาบัติหนกั ระงับดวยอธิกรณ ๑   
คือ กิจจาธิกรณ ระงับในฐานะ ๑ คือ ทามกลางสงฆ ระงับดวยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย   
๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ อาบัติเบา ระงับดวยอธิกรณ ๑ คือ กิจจาธิกรณ ระงับใน ๓ ฐานะ คือ   
ทามกลางสงฆ ๑ ทามกลางคณะ ๑ สํานกับุคคล ๑ ระงับดวยสมถะ ๓ คือ บางทีดวยสัมมุขา   
วินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.   
                 อธิบายววิาทาธิกรณ   
        [๑๐๕๔] ถามวา ววิาทาธิกรณ มีอนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ ไหม?   
ตอบวา ววิาทาธิกรณ ไมมีอนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ แตเพราะ   
วิวาทาธิกรณเปนปจจยั อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กจิจาธิกรณ ยอมมีได. เปรียบเหมือน   
อะไร. เปรียบเหมือน ภกิษุท้ังหลายในพระธรรมวินัยนี้ ววิาทกันวา   
นี้เปนธรรม นีไ้มเปนธรรม   
นี้เปนวนิัย นี้ไมเปนวินยั   
นี้พระตถาคตตรัสภาษิตไว นี้พระตถาคตไมไดตรัสภาษติไว   
นี้พระตถาคตทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตไมไดทรงประพฤติมา   
นี้พระตถาคตทรงบัญญัติไว นี้พระตถาคตไมไดทรงบัญญัติไว   
นี้เปนอาบัติ นีไ้มเปนอาบัติ    
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นี้เปนอาบัติเบา นี้เปนอาบัตหินัก   
นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ นี้เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได   
นี้เปนอาบัติช่ัวหยาบ นีเ้ปนอาบัติไมช่ัวหยาบ   
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความววิาท การกลาวตางกัน การ   
กลาวโดยประการอื่น การพดูเพื่อความกลัดกลุม ความหมายม่ันในเร่ืองนั้น อันใด นี้ เรียกวา   
วิวาทาธิกรณ. สงฆวิวาทกนัในววิาทาธิกรณ จัดเปนววิาทาธิกรณ. เม่ือวิวาทกัน ยอมโจท   
จัดเปนอนุวาทาธิกรณ. เม่ือโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆทํากรรมตามอาบัติ   
นั้น จัดเปนกจิจาธิกรณ. เพราะววิาทาธิกรณเปนปจจัย อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจา   
ธิกรณ ยอมมีอยางนี้.   
                อธิบายอนุวาทาธิกรณ   
        [๑๐๕๕] ถามวา อนุวาทาธิกรณ มีอาปตตาธิกรณ กจิจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ ไหม?   
ตอบวา อนุวาทาธิกรณ ไมมีอาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ. แตเพราะ   
อนุวาทาธิกรณเปนปจจัย อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ ววิาทาธิกรณ ยอมมีได. เปรียบเหมือน   
อะไร. เปรียบเหมือนภกิษุท้ังหลายในพระธรรมวินัยนี้ โจทภิกษดุวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิ   
วิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การประทวง ความเปนผูคลอยตาม   
การทําความอตุสาหะโจท การตามเพ่ิมกําลังให ในเร่ืองนั้น อันใด นี้ เรียกวาอนุวาทาธิกรณ.   
สงฆยอมวิวาทกันในอนุวาทาธิกรณ จัดเปนววิาทาธิกรณ. เม่ือววิาท ยอมโจท จดั   
เปนอนุวาทาธิกรณ. เม่ือโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆทํากรรมตามอาบัตินั้น   
จัดเปนกิจจาธิกรณ. เพราะอนุวาทาธิกรณเปนปจจยั อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ ววิาทาธิกรณ   
ยอมมีอยางนี้.   
                อธิบายอาปตตาธิกรณ   
        [๑๐๕๖] ถามวา อาปตตาธิกรณ มีกิจจาธิกรณ ววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ ไหม?   
ตอบวา อาปตตาธิกรณ ไมมีกิจจาธิกรณ ววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ. แตเพราะ   
อาปตตาธิกรณเปนปจจัย กจิจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ ยอมมีได. เปรียบเหมือน   
อะไร? เปรียบเหมือน กองอาบัติท้ัง ๕ ช่ืออาปตตาธิกรณ กองอาบัติท้ัง ๗ ช่ืออาปตตาธิกรณ   
นี้เรียกวา อาปตตาธิกรณ.    
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สงฆยอมวิวาทกันในอาปตตาธิกรณ จัดเปนววิาทาธิกรณ. เม่ือววิาทยอมโจท จัดเปน   
อนุวาทาธิกรณ. เม่ือโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆทํากรรมตามอาบัตินั้น   
จัดเปนกิจจาธิกรณ. เพราะอาปตตาธิกรณเปนปจจยั กิจจาธิกรณ ววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ   
ยอมมีอยางนี้.   
                 อธิบายกิจจาธิกรณ   
        [๑๐๕๗] ถามวา กิจจาธิกรณ มีววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ ไหม?   
ตอบวา กิจจาธิกรณ ไมมีวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ. แตเพราะ   
กิจจาธิกรณเปนปจจยั ววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ  อาปตตาธิกรณ ยอมมีได. เปรียบเหมือน   
อะไร? เปรียบเหมือนความมีแหงกจิ ความมีแหงกรณียะสงฆอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติ   
กรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นีเ้รียกวากิจจาธิกรณ.   
สงฆยอมวิวาทกันในกิจจาธิกรณ จัดเปนวิวาทาธิกรณ. เม่ือวิวาท ยอมโจท จัดเปน   
อนุวาทาธิกรณ. เม่ือโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆทํากรรมตามอาบัตินั้น   
จัดเปนกิจจาธิกรณ. เพราะกิจจาธิกรณเปนปจจัย  วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ   
ยอมมีอยางนี้.   
                   อธิบายสมถะ   
        [๑๐๕๘] สติวินัยมีในท่ีใด สัมมุขาวินยัมีในท่ีนั้น สัมมุขาวินัยมีในท่ีใด สติวนิัยมี   
ในท่ีนั้น. อมูฬหวินยัมีในท่ีใด สัมมุขาวินัยมีในท่ีนั้น สัมมุขาวินัยมีในท่ีใด อมูฬหวนิัยมีในท่ี   
นั้น. ปฏิญญาตกรณะมีในท่ีใด สัมมุขาวินยัมีในท่ีนั้น สัมมุขาวินัยมีในท่ีใด ปฏิญญาตกรณะมี   
ในท่ีนั้น. เยภุยยสิกามีในท่ีใด สัมมุขาวินัยมีในท่ีนั้น สัมมุขาวินัยมีในท่ีใด เยภุยยสิกามีในท่ี   
นั้น. ตัสสปาปยสิกามีในท่ีใด สัมมุขาวินัยมีในท่ีนั้น สัมมุขาวินัยมีในท่ีใด ตัสสปาปยสิกามี   
ในท่ีนั้น, ติณวตัถารกะมีในท่ีใด สัมมุขาวินยัมีในท่ีนั้น สัมมุขาวินัยมีในท่ีใด ตณิวัตถารกะมี   
ในท่ีนั้น.   
                   อธิกรณระงับ   
        [๑๐๕๙] สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย กับสติวินัย สมัยนัน้ สติวินยัมี   
ในท่ีใด สัมมุขาวินัยมีในท่ีนัน้ สัมมุขาวินัยมีในท่ีใด สติวนิัยมีในท่ีนั้น แตในท่ีนั้น ไมมี   
อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ เยภยุยสิกา ตสัสปาปยสิกา และติณวัตถารกะ.    
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สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย กับอมูฬหวินยั ...   
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย กับปฏิญญาตกรณะ ...   
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย กับเยภยุยสิกา ...   
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย กับตัสสปาปยสิกา ...   
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย กับติณวัตถารกะ สมัยนั้น ตณิวตัถารกะมี   
ในท่ีใด สัมมุขาวินัยมีในท่ีนัน้ สัมมุขาวินัยมีในท่ีใด ติณวตัถารกะ มีในท่ีนั้น แตในท่ีนั้นไม   
มีสติวินัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ เยภุยยสิกา และตัสสปาปยสิกา.   
                 วาดวยสมถะรวมกัน   
        [๑๐๖๐] ถามวา ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี สติวินยัก็ดี รวมกันหรือแยก   
กัน และนักปราชญ พึงไดเพือ่ยักยายบัญญัติธรรมเหลานี้ ทําใหตางกนั หรือ?   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี อมูฬหวนิยัก็ดี ...   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ปฏิญญาตกรณะก็ดี ...   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี เยภยุยสิกาก็ดี ...   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ตัสสปาปยสิกาก็ดี ...   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ติณวัตถารกะกด็ี รวมกันหรือแยกกัน และนัก   
ปราชญ พึงไดเพื่อยักยายบัญญัติธรรมเหลานี้ทําใหตางกัน หรือ?   
ตอบวา ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี สติวินยัก็ดี รวมกันไมแยกกัน และ   
นักปราชญไมไดเพื่อยักยายบัญญัติธรรมเหลานี้ ทําใหตางกัน.   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี อมูฬหวนิยัก็ดี ...   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ปฏิญญาตกรณะก็ดี ...   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี เยภยุยสิกาก็ดี ...   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวนิัยก็ดี ตัสสปาปยสิกาก็ดี ...   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ติณวัตถารกะกด็ี รวมกันไมแยกกัน และ   
นักปราชญไมไดเพื่อยักยายบัญญัติธรรมเหลานี้ ทําใหตางกัน.    
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                  วาดวยนิทานเปนตนแหงสมถะ ๗   
        [๑๐๖๑] ถามวา สัมมุขาวินัย มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปน   
ชาติ? มีอะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
สติวินัย มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน   
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
อมูฬหวินยั มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ปฏิญญาตกรณะ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
เยภยุยสิกา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ตัสสปาปยสิกา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มี   
อะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ติณวัตถารกะ มีอะไรเปนนทิาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ตอบวา สัมมุขาวินัย มีนิทานเปนนิทาน. มีนิทานเปนสมุทัย. มีนิทานเปนชาติ.   
มีนิทานเปนแดนเกิดกอน. มีนิทานเปนองค. มีนิทานเปนสมุฏฐาน.   
สติวินัย มีนิทานเปนนิทาน มีนิทานเปนสมุทัย มีนิทานเปนชาติ มีนิทานเปนแดน   
เกิดกอน มีนิทานเปนองค มีนิทานเปนสมุฏฐาน.   
อมูฬหวินยั มีนิทานเปนนิทาน มีนิทานเปนสมุทัย มีนิทานเปนชาติ มีนิทานเปน   
แดนเกิดกอน มีนิทานเปนองค มีนิทานเปนสมุฏฐาน.   
ปฏิญญาตกรณะ มีนทิานเปนนิทาน มีนิทานเปนสมุทัย มีนิทานเปนชาติ มีนิทาน   
เปนแดนเกดิกอน มีนิทานเปนองค มีนิทานเปนสมุฏฐาน.   
เยภยุยสิกา มีนทิานเปนนิทาน มีนิทานเปนสมุทัย มีนิทานเปนชาติ มีนทิานเปน   
แดนเกิดกอน มีนิทานเปนองค มีนิทานเปนสมุฏฐาน.   
ตัสสปาปยสิกา มีนิทานเปนนิทาน มีนิทานเปนสมุทัย มีนิทานเปนชาติ มีนิทาน   
เปนแดนเกดิกอน มีนิทานเปนองค มีนิทานเปนสมุฏฐาน.    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 357 
ติณวัตถารกะ มีนิทานเปนนทิาน มีนิทานเปนสมุทัย มีนทิานเปนชาติ มีนิทานเปน   
แดนเกิดกอน มีนิทานเปนองค มีนิทานเปนสมุฏฐาน.   
ถ. สัมมุขาวินัย มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มี   
อะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
สติวินัย มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน   
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
อมูฬหวินยั มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ปฏิญญาตกรณะ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
เยภยุยสิกา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน   
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ตัสสปาปยสิกา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ติณวัตถารกะ มีอะไรเปนนทิาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ต. สัมมุขาวินยั มีเหตเุปนนทิาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตเุปนชาติ มีเหตุเปนแดน   
เกิดกอน มีเหตเุปนองค มีเหตสุมุฏฐาน.   
สติวนิัย มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตุเปนชาติ มีเหตุเปนแดนเกิดกอน   
มีเหตุเปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.   
อมูฬหวินยั มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตเุปนชาติ มีเหตุเปนแดนเกิด   
กอน มีเหตเุปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.   
ปฏิญญาตกรณะ มีเหตุเปนนิทาน มีเหตเุปนสมุทัย มีเหตุเปนชาติ มีเหตุเปนแดน   
เกิดกอน มีเหตเุปนองค มีเหตเุปนสมุฏฐาน.   
เยภยุยสิกา มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตเุปนชาติ มีเหตุเปนแดนเกิด   
กอน มีเหตเุปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.    
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ตัสสปาปยสิกา มีเหตุเปนนทิาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตเุปนชาติ มีเหตุเปนแดน   
เกิดกอน มีเหตเุปนองค มีเหตเุปนสมุฏฐาน.   
ติณวัตถารกะ มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตเุปนชาติ มีเหตุเปนแดน   
เกิดกอน มีเหตเุปนองค มีเหตเุปนสมุฏฐาน.   
ถ. สัมมุขาวินัย มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
สติวินัย มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน   
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
อมูฬหวินยั มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน   
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ปฏิญญาตกรณะ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
เยภยุยสิกา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน   
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ตัสสปาปยสิกา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ติณวัตถารกะ มีอะไรเปนนทิาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ต. สัมมุขาวินยั มีปจจยัเปนนิทาน. มีปจจยัเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัย   
เปนแดนเกดิกอน มีปจจยัเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.   
สติวินัย มีปจจยัเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจยัเปนชาติ มีปจจยัเปนแดน   
เกิดกอน มีปจจยัเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.   
อมูฬหวินยั มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจยัเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัยเปน   
แดนเกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.   
ปฏิญญาตกรณะ มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัย   
เปนแดนเกดิกอน มีปจจยัเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.    
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เยภยุยสิกา มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจยัเปนชาติ มีปจจยัเปนแดน   
เกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.   
ตัสสปาปยสิกา มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจยัเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัยเปน   
แดนเกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.   
ติณวัตถารกะ มีปจจัยเปนนทิาน มีปจจยัเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัยเปน   
แดนเกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.   
                 วาดวยมูลและสมุฏฐานแหงสมถะ   
        [๑๐๖๒] ถามวา สมถะ ๗ มีมูลเทาไร? มีสมุฏฐานเทาไร?   
ตอบวา สมถะ ๗ มีมูล ๒๖ มีสมุฏฐาน ๓๖.   
ถ. สมถะ ๗ มีมูล ๒๖ อะไรบาง?   
ต. สัมมุขาวินยัมีมูล ๔ คือ ความพรอมหนาสงฆ ๑ ความพรอมหนาธรรม ๑ ความ   
พรอมหนาวนิยั ๑ ความพรอมหนาบุคคล ๑.   
สติวนิัยมีมูล ๔ อมูฬหวนิัยมีมูล ๔ ปฏิญญาตกรณะมีมูล ๒ คือ ผูแสดง ๑ ผูรับ   
แสดง ๑ เยภยุยสิกามีมูล ๔ ตัสสปาปยสิกามีมูล ๔ ติณวตัถารกะมีมูล ๔ คือ ความพรอม   
หนาสงฆ ๑ ความพรอมหนาธรรม ๑ ความพรอมหนาวนิัย ๑ ความพรอมหนาบุคคล ๑.   
สมถะ ๗ มีมูลรวม ๒๖.   
ถ. สมถะ ๗ มีสมุฏฐาน ๓๖ อะไรบาง?   
ต. การประกอบ การกระทํา การเขาถึงเอง การขอรอง กิริยาท่ียินยอม ไมคัดคาน   
กรรม คือ สติวินัย.   
การประกอบ การกระทํา การเขาถึงเอง การขอรอง กิริยาท่ียินยอม ไมคัดคาน   
กรรม คือ อมูฬหวินยั.   
การประกอบ การกระทํา การเขาถึงเอง การขอรอง กิริยาท่ียินยอม ไมคัดคาน   
กรรม คือ ปฏิญญาตกรณะ.   
การประกอบ การกระทํา การเขาถึงเอง การขอรอง กิริยาท่ียินยอม ไมคัดคาน   
กรรม คือ เยภยุยสิกา.   
การประกอบ การกระทํา การเขาถึงเอง การขอรอง กิริยาท่ียินยอม ไมคัดคาน   
กรรม คือ ตัสสปาปยสิกา.    
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การประกอบ การกระทํา การเขาถึงเอง การขอรอง กิริยาท่ียินยอม ไมคัดคาน   
กรรม คือ ติณวัตถารกะ.   
สมถะ ๗ มีสมุฏฐานรวม ๓๖.   
                   วาดวยอรรถตางกันเปนตน   
        [๑๐๖๓] ถามวา ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี สติวินยัก็ดี มีอรรถตางกัน   
มีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกนั ตางกันแตพยัญชนะ?   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี อมูฬหวนิยัก็ดี มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะ   
ตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ?   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ปฏิญญาตกรณะก็ดี มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะ   
ตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ?   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี เยภยุยสิกาก็ดี มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะตางกนั   
หรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ?   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ตัสสปาปยสิกาก็ดี มีอรรถตางกัน มีพยญัชนะ   
ตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ?   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ติณวัตถารกะกด็ี มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะ   
ตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ?   
ตอบวา ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี  สติวินยัก็ดี มีอรรถและพยัญชนะตางกนั.   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี อมูฬหวนิยักด็ี มีอรรถและพยัญชนะตางกัน.   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ปฏิญญาตกรณะก็ดี มีอรรถและพยัญชนะตางกนั.   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี เยภยุยสิกาก็ดี มีอรรถและพยัญชนะตางกัน.   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ตัสสปาปยสิกาก็ดี มีอรรถและพยัญชนะตางกัน.   
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ติณวัตถารกะกด็ี มีอรรถและพยัญชนะตางกัน.   
                 วาดวยววิาทาธิกรณ   
        [๑๐๖๔] วิวาทเปนววิาทาธิกรณ ววิาทไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนววิาท เปน   
อธิกรณดวย เปนววิาทดวย บางทีวิวาทเปนววิาทาธิกรณ บางทีววิาทไมเปนอธิกรณ บางที   
อธิกรณไมเปนววิาท บางทีเปนอธิกรณดวย เปนวิวาทดวย.    
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ในขอเหลานัน้ อยางไร ววิาทเปนววิาทาธิกรณ?   
ภิกษุท้ังหลายในพระธรรมวนิัยนี้ วิวาทกันวา   
นี้เปนธรรม นีไ้มเปนธรรม   
นี้เปนวนิัย นี้ไมเปนวินยั   
นี้พระตถาคตตรัสภาษิตไว นี้พระตถาคตไมไดตรัสภาษติไว   
นี้พระตถาคตทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตไมไดทรงประพฤติมา   
นี้พระตถาคตทรงบัญญัติไว นี้พระตถาคตไมไดทรงบัญญัติไว   
นี้เปนอาบัติ นีไ้มเปนอาบัติ   
นี้เปนอาบัติเบา นี้เปนอาบัตหินัก   
นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ  นี้เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได   
นี้เปนอาบัติช่ัวหยาบ นีเ้ปนอาบัติไมช่ัวหยาบ   
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความววิาท การกลาวตางกัน การ   
กลาวโดยประการอื่น การพดูเพื่อความกลัดกลุมใจ ความหมายม่ันในเร่ืองนั้นอันใด นี้ววิาท   
เปนววิาทาธิกรณ   
ในขอเหลานัน้ อยางไร ววิาท ไมเปนอธิกรณ   
มารดาทะเลาะกับบุตรบาง บุตรทะเลาะกับมารดาบาง   
บิดาทะเลาะกบับุตรบาง บุตรทะเลาะกับบิดาบาง   
พี่ชายทะเลาะกับนองชายบาง พี่ชายทะเลาะกับนองหญิงบาง   
นองหญิงทะเลาะกับพี่ชายบาง เพื่อนทะเลาะกับเพื่อนบาง   
นี้ววิาท ไมเปนอธิกรณ   
ในขอเหลานัน้ อยางไร อธิกรณ ไมเปนวิวาท   
อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ นี้อธิกรณไมเปนววิาท.   
ในขอเหลานัน้ อยางไร เปนอธิกรณดวย เปนววิาทดวย ววิาทาธิกรณ เปนอธิกรณ   
ดวย เปนวิวาทดวย.    
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                วาดวยอนวุาทาธิกรณ   
        [๑๐๖๕] การโจทเปนอนุวาทาธิกรณ การโจทไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนการโจท   
เปนอธิกรณดวย เปนการโจทดวย บางทีการโจทเปนอนวุาทาธิกรณ บางทีการโจทไมเปน   
อธิกรณ บางทีอธิกรณไมเปนการโจท บางทีเปนอธิกรณดวยเปนการโจทดวย.   
ในขอเหลานัน้ อยางไร การโจทเปนอนวุาทาธิกรณ?   
ภิกษุท้ังหลายในพระธรรมวนิัยนี้ ยอมโจทภิกษุ ดวยศีลวบัิติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ   
หรืออาชีววิบัติ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การประทวง ความเปนผูคลอยตาม การทํา   
ความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มกําลังให ในเร่ืองนั้น อันใด นี้การโจท เปนอนุวาทาธิกรณ.   
ในขอเหลานัน้ อยางไร การโจท ไมเปนอธิกรณ?   
มารดาฟองบุตรบาง บุตรฟองมารดาบาง บิดาฟองบุตรบาง บุตรฟองบิดาบาง พี่ชาย   
ฟองนองชายบาง พี่ชายฟองนองหญิงบาง นองหญิงฟองพี่ชายบาง เพื่อนฟองเพื่อนบาง นี้การ   
โจทไมเปนอธิกรณ   
ในขอเหลานัน้ อยางไร อธิกรณไมเปนการโจท?   
อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ นี้อธิกรณไมเปนการโจท.   
ในขอเหลานัน้ อยางไร เปนอธิกรณดวย เปนการโจทดวย? อนุวาทาธิกรณ เปน   
อธิกรณดวย เปนการโจทดวย.   
                วาดวยอาปตตาธิกรณ   
        [๑๐๖๖] อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ อาบัติไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนอาบัติ เปน   
อธิกรณดวย เปนอาบัติดวย บางทีอาบัติเปนอาปตตาธิกรณ บางทีอาบัตไิมเปนอธิกรณ บางที   
อธิกรณไมเปนอาบัติ บางทีเปนอธิกรณดวยเปนอาบัติดวย.   
ในขอเหลานัน้ อยางไร อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ?   
กองอาบัติท้ัง ๕ เปนอาปตตาธิกรณ กองอาบัติท้ัง ๗ เปนอาปตตาธิกรณ นี้อาบัติ   
เปนอาปตตาธิกรณ.   
ในขอเหลานัน้ อยางไร อาบัติไมเปนอธิกรณ?   
โสดาบัติ สมาบัติ นี้อาบัติไมเปนอธิกรณ.   
ในขอเหลานัน้ อยางไร อธิกรณไมเปนอาบัติ?    
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กิจจาธิกรณ ววิาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ นี้อธิกรณไมเปนอาบัติ.   
ในขอเหลานัน้ อยางไร เปนอธิกรณดวย เปนอาบัติดวย? อาปตตาธิกรณ เปน   
อธิกรณดวย เปนอาบัติดวย.   
                 วาดวยกิจจาธิกรณ   
        [๑๐๖๗] กิจเปนกิจจาธิกรณ กจิไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนกจิ เปนกจิดวย   
เปนอธิกรณดวย บางทีกิจเปนกิจจาธิกรณ บางทีกิจไมเปนอธิกรณ บางทีอธิกรณไมเปนกิจ   
บางทีเปนอธิกรณดวย เปนกจิดวย.   
ในขอเหลานัน้ อยางไร กิจเปนกิจจาธิกรณ?   
ความมีแหงกิจ ความมีแหงกรณียะของสงฆอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม   
ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้กิจเปนกิจจาธิกรณ.   
ในขอเหลานัน้ อยางไร กิจไมเปนอธิกรณ?   
กิจท่ีพึงทําแกพระอาจารย กจิท่ีพึงทําแกพระอุปชฌาย กจิท่ีพึงทําแกภกิษุปูนอุปชฌาย   
กิจท่ีพึงทําแกภิกษุปูนอาจารย นี้กจิไมเปนอธิกรณ.   
ในขอเหลานัน้ อยางไร อธิกรณไมเปนกิจ?   
วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ นี้อธิกรณไมเปนกจิ.   
ในขอเหลานัน้ อยางไร เปนอธิกรณดวย เปนกิจดวย?   
กิจจาธิกรณ เปนอธิกรณดวย เปนกิจดวย.   
                  อธิกรณเภท จบ   
                ----------------   
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                 หัวขอประจําเร่ือง   
        [๑๐๖๘] อธิกรณ ๑ การฟน ๑ อาการ ๑ บุคคล ๑ นิทาน ๑ เหตุ ๑ ปจจัย ๑   
มูล ๑ สมุฏฐาน ๑ เปนอาบัต ิ๑ มีอธิกรณ ๑ ในท่ีใด ๑ แยกกัน ๑ นิทาน ๑ เหตุ ๑   
ปจจัย ๑ มูล ๑ สมุฏฐาน ๑ พยัญชนะ ๑ ววิาท ๑ อธิกรณ ๑ ตามท่ีกลาวนี้ จัดลงในประเภท   
อธิกรณ ดวยประการฉะนีแ้ล.   
                หัวขอประจําเร่ือง จบ   
                ----------------   
                    คาถาสังคณิกะอีกนัยหนึ่ง   
                  เร่ืองโจทเปนตน   
        [๑๐๖๙] ทานพระอุบาลีทูลถามวา การโจทเพ่ือประสงคอะไร? การสอบสวน   
เพื่อเหตุอะไร? สงฆเพื่อประโยชนอะไร? สวนการลงมติเพื่อเหตุอะไร?   
                พระผูมีพระภาคตรัสวา การโจทเพ่ือประสงคใหระลึกถึงความผิด.   
การสอบสวนเพื่อประสงคจะขม สงฆเพื่อประโยชนใหชวยกันพจิารณา   
สวนการลงมติ เพื่อใหการวินจิฉัยแตละเร่ืองเสร็จส้ินไป.   
                เธออยาดวนพูด อยาพูดเสียงดุดนั อยายัว่ความโกรธ ถาเธอเปน   
ผูวินิจฉัยอธิกรณ อยาพดูโดยผลุนผลัน อยากลาวถอยคําชวนวิวาท ไม   
กอปรดวยประโยชน วัตรคือการซักถาม อนุโลมแกสิกขาบทอันพระ   
พุทธเจาผูเฉียบแหลม มีพระปญญาทรงวางไว ตรัสไวดแีลว ในพระสูตร   
อุภโตวภิังค ในพระวินัย คือ ขันธกะ ในอนุโลม คือ บริวาร ใน   
พระบัญญัติ คือ วินัยปฎก และในอนุโลมกิะ คือ มหาประเทศ เธอ   
จงพิจารณา วตัรคือการซักถามนั้น อยาใหเสียคติท่ีเปนไปในสัมปรายภพ   
เธอผูใฝหาประโยชนเกื้อกูล จงซักถามถอยคําท่ีกอปรดวยประโยชน โดย   
กาล สํานวนท่ีกลาวโดยผลุนผลันของจําเลย และโจทก เธออยาพึงเช่ือถือ   
โจทกฟองวาตองอาบัติ แตจําเลยปฏิเสธวาไมไดตองอาบัต ิเธอตอง   
สอบสวนท้ังสองฝาย พึงปรับตามคํารับสารภาพ และถอยคําสํานวน คํา   
รับสารภาพ เรากลาวไวในหมูภิกษุลัชชี แตขอนั้น ไมมีในหมูภิกษุอลัชชี   
อนึ่ง ภิกษุอลัชชีพูดมาก เธอพึงปรับตามถอยคําสํานวน ดังกลาวแลว.   
                    อลัชชีบุคคล   
        [๑๐๗๐] อุ. อลัชชีเปนคนเชนไร คํารับสารภาพของผูใดฟงไมข้ึน ขา   
พระพุทธเจาทูลถามพระองคถึงขอนั้น คนเชนไร พระองคตรัสเรียกวา   



อลัชชีบุคคล?   
                พ. ผูท่ีแกลงตองอาบัติ ปกปดอาบัติ และถึงอคติ คนเชนนี้   
เราเรียกวา อลัชชีบุคคล.    
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                    ลัชชีบุคคล   
        [๑๐๗๑] อุ. จริง พระพุทธเจาขา แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวาคน   
เชนนี้ เปนอลัชชีบุคคล แตขาพระพุทธเจาทูลถามพระองคถึงขออ่ืน คน   
เชนไร พระองคตรัสเรียกวา ลัชชีบุคคล?   
                พ. ผูท่ีไมแกลงตองอาบัติ ไมปกปดอาบัติ ไมถึงอคติ คนเชนนี ้  
เราเรียกวา ลัชชีบุคคล.   
                    บุคคลผูโจทกไมเปนธรรม   
        [๑๐๗๒] อุ. จริง พระพุทธเจาขา แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวา คน   
เชนนี้ตรัสเรียกวา ลัชชีบุคคล แตขาพระพทุธเจาทูลถามพระองคถึงผูอ่ืน   
คนเชนไรตรัสเรียกวา ผูโจทกไมเปนธรรม?   
                พ. ภิกษุโจทโดยกาลไมควร ๑ โจทดวยเร่ืองไมเปนจริง ๑ โจท   
ดวยคําหยาบ ๑ โจทดวยคําไมประกอบดวยประโยชน ๑ มุงรายโจท ไมมี   
เมตตาจิตโจท ๑ คนเชนนี้ เราเรียกวา ผูโจทกไมเปนธรรม.   
                บุคคลผูโจทกเปนธรรม   
        [๑๐๗๓] อุ. จริง พระพุทธเจาขา แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวา คน   
เชนนี้ตรัสเรียกวา ผูโจทกไมเปนธรรม แตขาพระพุทธเจา ทูลถามพระองค   
ถึงขออ่ืน คนเชนไรตรัสเรียกวาผูโจทกเปนธรรม?   
                พ. ภิกษุโจทโดยกาล ๑ โจทดวยเร่ืองจริง ๑ โจทดวยคําสุภาพ   
๑ โจทดวยคําประกอบดวยประโยชน ๑ มีเมตตาจิตโจท ไมมุงรายโจท ๑   
คนเชนนี้เราเรียกวา ผูโจทกเปนธรรม.   
                 คนโจทกผูโงเขลา   
        [๑๐๗๔] อุ. จริง พระพุทธเจาขา แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวา   
บุคคลเชนนี้ ตรัสเรียกวา ผูโจทกเปนธรรม แตขาพระพุทธเจา ทูลถาม   
พระองคถึงขออ่ืน คนเชนไร ตรัสเรียกวาโจทกผูเขลา?   
                พ. บุคคลไมรูคําตนและคําหลัง ๑ ไมฉลาดในคําตนและคําหลัง   
๑ ไมรูทางแหงถอยคําอันตอเนื่องกัน ๑ ไมฉลาดตอทางแหงถอยคําอัน   
ตอเนื่องกัน ๑ คนเชนนี้เราเรียกวาโจทกผูเขลา.    
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                  คนโจทกผูฉลาด   
        [๑๐๗๕] อุ. จริง พระพุทธเจาขา แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวา คน   
เชนนี้ตรัสเรียกวา โจทกผูเขลา แตขาพระพุทธเจาทูลถามพระองคถึงขออ่ืน   
คนเชนไร ตรัสเรียก โจทกผูฉลาด?   
                พ. บุคคลรูคําตนและคําหลัง ๑ ฉลาดในคําตนและคําหลัง ๑   
รูทางแหงถอยคําอันตอเนื่องกัน ๑ ฉลาดตอทางแหงถอยคําอันตอเนื่องกัน   
๑ คนเชนนีเ้ราเรียกวา โจทกผูฉลาด.   
                การโจท   
        [๑๐๗๖] อุ. จริง พระพุทธเจาขา แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวา คน   
เชนนี้ ตรัสเรียกวา โจทกผูฉลาด แตขาพระพุทธเจาขอทูลถามพระองค   
ถึงขออ่ืน อยางไร พระองคตรัสวาเรียกวาการโจท?   
                พ. เพราะเหตุท่ีโจทดวยศีลวิบัติ ๑ อาจารวิบัติ ๑ ทิฏฐิวิบัติ ๑   
และแมดวยอาชีววิบัติ ๑ ฉะนั้น เราจึงเรียกวาการโจท.   
                   คาถาสังคณิกะอีกนัยหนึ่ง จบ   
                ----------------   
                    โจทนากณัฑ   
                 ขอซักถามของภิกษุผูวินจิฉัยอธิกรณ   
        [๑๐๗๗] ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงถามโจทกวา ผูมีอายุ ขอท่ีทานโจทภิกษุรูปนีน้ั้น   
โจทเพราะเร่ืองอะไร ทานโจทดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ หรือโจทดวยทิฏฐิวิบัต?ิ ถาโจทกนั้น   
ตอบอยางนี้วา ขาพเจาโจทดวยศีลวิบัติ โจทดวยอาจารวบัิติ หรือวาขาพเจาโจทดวยทิฏฐิวิบัติ.   
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักถามโจทก อยางนี้วา ทานรูศีลวิบัติ อาจารวบัิติ ทิฏฐิวิบัติ หรือ?   
ถาโจทกตอบอยางนี้วา ผูมีอายุ ขาพเจารูศีลวิบัติ รูอาจารวิบัติ รูทิฏฐิวิบัติ. ภิกษุผูวินจิฉัย   
อธิกรณพึงซักถามโจทกอยางนี้วา ผูมีอายุ ก็ศีลวิบัติเปนไฉน อาจารวิบัติเปนไฉน ทิฏฐิวิบัติ   
เปนไฉน? ถาโจทกตอบอยางนี้วา ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ นี้จัดเปนศีลวิบัติ ถุลลัจจัย   
ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต นี้เปนอาจารวิบัต ิมิจฉาทิฏฐิ อันตคาหิกทิฏฐิ   
นี้เปนทิฏฐิวิบัติ.   
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ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักถามโจทกอยางนี้วา ผูมีอายุ ขอท่ีทานโจทภิกษุรูปนี้   
นั้น โจทดวยเรื่องท่ีเห็น ดวยเร่ืองท่ีไดยินไดฟง หรือดวยเร่ืองท่ีรังเกียจ? ถาโจทกตอบอยางนี้   
วา ขาพเจาโจทดวยเร่ืองท่ีเห็น โจทดวยเรื่องท่ีไดยินไดฟง หรือวาขาพเจาโจทดวยเรื่องท่ีรังเกียจ.   
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักถามโจทกตอไปวา ผูมีอายุ ขอท่ีทานโจทภกิษุรูปนี้   
ดวยเร่ืองท่ีเหน็นั้น ทานเห็นอะไร? เห็นอยางไร? เห็นเมื่อไร? เห็นที่ไหน? ทานเหน็ภกิษุ   
รูปนี้ตองอาบัติปาราชิก หรือทานเห็นภิกษุรูปนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย   
ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ หรือ? ทานอยูท่ีไหน? และภกิษุรูปนี้อยูท่ีไหน? ทานทําอะไรอยู?   
ภิกษุรูปนี้ทําอะไรอยู?   
ถาโจทกตอบอยางนี้วา ผูมีอายุ ขาพเจามิไดโจทภกิษุรูปนี้ดวยเร่ืองท่ีเห็น แตวา   
ขาพเจาโจทดวยเร่ืองท่ีไดยนิไดฟง. ภิกษผูุวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักถามอยางนี้วา ขอท่ีทานโจท   
ภิกษุรูปนี้ ดวยเร่ืองไดยินไดฟงนั้น ทานไดยินไดฟงอะไร? ไดยินไดฟงวาอยางไร? ไดยินได   
ฟงเม่ือไร? ทานไดยนิไดฟงที่ไหน? ทานไดยินไดฟงวาภกิษุนี้ ตองอาบัติปาราชิก หรือ ทาน   
ไดยินไดฟงวาภิกษนุี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต   
หรือ? ทานไดยินไดฟงตอภกิษุ หรือ ไดยนิไดฟงตอภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี   
อุบาสก อุบาสิกา พระราชา ราชมหาอํามาตย เดยีรถีย สาวกของเดียรถีย หรือ?   
ถาโจทกตอบอยางนี้วา ผูมีอายุ ขาพเจามิไดโจทภกิษุรูปนี้ดวยเร่ืองท่ีไดยินไดฟง แต   
ขาพเจาโจทดวยเร่ืองท่ีรังเกยีจ.   
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักถามโจทกอยางนี้วา ผูมีอายุ ขอท่ีทานโจทภิกษุรูปนี้   
ดวยเร่ืองท่ีรังเกียจนั้น ทานรังเกียจอะไร? รังเกียจวาอยางไร? รังเกียจเม่ือไร? รังเกียจท่ีไหน?   
ทานรังเกียจวาภิกษุรูปนี้ตองอาบัติปาราชิก หรือทานรังเกยีจวาภกิษุรูปนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส   
ถุลลัจจัย ปาจติตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต หรือ? ทานไดยินไดฟงตอภิกษุจึงรังเกียจ   
หรือ ทานไดยนิไดฟงตอภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา   
ราชมหาอํามาตย เดยีรถีย สาวกของเดียรถียแลวรังเกียจ หรือ?   
                 เปรียบเทียบอธิกรณ   
        [๑๐๗๘] เร่ืองท่ีเห็นสมดวยเร่ืองท่ีเหน็ เร่ืองท่ีเห็นเทียบกันไดกับเร่ืองท่ีเห็น   
แตบุคคลนั้นไมยอมรับ เพราะอาศัยการเหน็บุคคลนั้น ถูกรังเกียจโดย    
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ไมมีมูล พึงปรับอาบัติตามปฏิญญา พึงทําอุโบสถกับบุคคลนั้น. เร่ืองท่ีได   
ยินไดฟงสมดวยเร่ืองท่ีไดยนิไดฟง เร่ืองท่ีไดยินไดฟงเทียบกันไดกับเร่ือง   
ท่ีไดยินไดฟง แตบุคคลนั้นไมยอมรับเพราะอาศัยการไดยินไดฟง บุคคล   
นั้นถูกรังเกยีจโดยไมมีมูล พงึปรับอาบัติตามปฏิญญา พึงทําอุโบสถกับ   
บุคคลนั้น. เร่ืองท่ีไดทราบสมดวยเร่ืองท่ีไดทราบ เร่ืองท่ีไดทราบเทียบกัน   
ไดกับเร่ืองท่ีไดทราบ แตบุคคลนั้นไมยอมรับเพราะอาศัยการไดทราบ   
บุคคลนั้นถูกรังเกียจโดยไมมีมูล พึงปรับอาบัติตามปฏิญญา พึงทําอุโบสถ   
กับบุคคลนั้น เถิด.   
                วาดวยเบ้ืองตนของการโจทเปนตน   
        [๑๐๗๙] ถามวา การโจท มีอะไรเปนเบ้ืองตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน   
ท่ีสุด?   
ตอบวา การโจท มีขอโอกาสเปนเบ้ืองตน มีการทําเปนทามกลาง มีการระงับเปน   
ท่ีสุด.   
ถ. การโจท มีมูลเทาไร? มีวัตถุเทาไร? มีภมิูเทาไร? โจทดวยอาการเทาไร?   
ต. การโจท มีมูล ๒ มีวัตถุ ๓ มีภูมิ ๕ โจทดวยอาการ ๒ อยาง.   
ถ. การโจทมีมูล ๒ เปนไฉน?   
ต. การโจท มีมูล ๑ การโจทไมมีมูล ๑ นี้การโจทมีมูล ๒.   
ถ. การโจท มีวตัถุ ๓ เปนไฉน?   
ต. เร่ืองท่ีเห็น ๑ เร่ืองท่ีไดยนิไดฟง ๑ เร่ืองที่รังเกียจ ๑ นีก้ารโจทมีวัตถุ ๓.   
ถ. การโจท มีภูมิ ๕ เปนไฉน?   
ต. จักพูดโดยกาลอันควร จักไมพูดโดยกาลไมควร ๑ จกัพูดดวยคําจริง จกัไมพูด   
ดวยคําไมจริง ๑ จักพดูดวยคําสุภาพ จักไมพูดดวยคําหยาบ ๑ จักพดูดวยคําประกอบดวย   
ประโยชน จกัไมพูดดวยคําไมประกอบดวยประโยชน ๑ จักมีเมตตาจติพูด จักไมมุงรายพูด ๑   
นี้การโจทมีภมิู ๕.   
ถ. โจทดวยอาการ ๒ อยาง เปนไฉน   
ต. โจทดวยกายหรือโจทดวยวาจา นี้โจทดวยอาการ ๒ อยาง.   
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                ขอปฏิบัติของโจทกและจําเลยเปนตน   
        [๑๐๘๐] โจทกควรปฏิบัติอยางไร? จําเลยควรปฏิบัติอยางไร? สงฆควรปฏิบัติ   
อยางไร? ภิกษผูุวินิจฉัยอธิกรณควรปฏิบัติอยางไร?   
ถามวา โจทก ควรปฏิบัติอยางไร?   
ตอบวา โจทกพึงต้ังอยูในธรรม ๕ อยางแลวจึงโจทผูอ่ืน คือ จักพูดโดยกาลอันควร   
จักไมพดูโดยกาลไมควร ๑ จักพูดดวยคําจริง จักไมพูดดวยคําไมจริง ๑ จักพูดดวยคําสุภาพ   
จักไมพดูดวยคําหยาบ ๑ จักพูดดวยคําประกอบดวยประโยชน จกัไมพดูดวยคําไมประกอบดวย   
ประโยชน ๑ จกัมีเมตตาจิตพูด จักไมมุงรายพูด ๑ โจทกควรปฏิบัติอยางนี้.   
ถ. จําเลย ควรปฏิบัติอยางไร?   
ต. จําเลย พึงต้ังอยูในธรรม ๒ ประการ คือ ในความสัตย ๑ ในความไมขุนเคือง   
๑ จําเลยควรปฏิบัติอยางนี้.   
ถ. สงฆ ควรปฏิบัติอยางไร   
ต. สงฆพึงรูคําท่ีเขาประเด็นและไมเขาประเด็น สงฆควรปฏิบัติอยางนี้.   
ถ. ภิกษุผูวนิิจฉัยอธิกรณ ควรปฏิบัติอยางไร?   
ต. ภิกษุผูวินจิฉัยอธิกรณ พึงระงับอธิกรณนั้น โดยประการท่ีอธิกรณนัน้ จะระงับ   
โดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสน. ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ ควรปฏิบัตอิยางนี้.   
                วาดวยอุโบสถเปนตน   
[๑๐๘๑] ถามวา อุโบสถเพ่ือประโยชนอะไร? ปวารณาเพือ่เหตุอะไร? ปริวาส   
เพื่อประโยชนอะไร? การชักเขาหาอาบัติเดมิเพื่อเหตุอะไร? มานัตเพื่อ   
ประโยชนอะไร? อัพภานเพือ่เหตุอะไร?   
   ตอบวา อุโบสถเพ่ือประโยชนแกความพรอมเพรียง. ปวารณา   
เพื่อประโยชนแกความหมดจด. ปริวาสเพือ่ประโยชนแกมานัต. การชัก   
เขาหาอาบัติเดมิเพื่อประโยชนแกนิคคหะ. มานัตเพื่อประโยชนแกอัพภาน.   
อัพภานเพื่อประโยชนแกความหมดจด. ภกิษุผูวินิจฉัยอธิกรณมีปญญาทราม   
โงเขลา และไมมีความเคารพในสิกขา บริภาษพระเถระท้ังหลาย เพราะ    
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ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ เปนผูขุดตน กําจดัอินทรียแลว   
เพราะกายแตกยอมเขาถึงนรก. ภิกษุผูวนิิจฉัยอธิกรณไมพึงเห็นแกอามิส   
และไมพึงเห็นแกบุคคล ควรเวนสองอยางนั้นแลว ทําตามท่ีเปนธรรม.   
โจทกเปนผูมักโกรธ มักถือโกรธ ดุราย แสรงกลาวบริภาษ ยอมปลูก   
อนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนัน้ช่ือวายอมเผาตน.   
   โจทกกระซิบใกลหูคอยจบัผิด ยังการวนิิจฉัยใหบกพรอง เสพ   
ทางผิด ยอมปลูกอนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนั้นช่ือวายอมเผาตน.   
   โจทกฟองโดยกาลอันไมควร ฟองดวยคําไมจริง ฟองดวยคํา   
หยาบ ฟองดวยคําไมประกอบดวยประโยชน มุงรายฟอง ไมมีเมตตาจิต   
ฟอง ปลูกอนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนั้นช่ือวายอมเผาตน.   
   โจทกไมรูธรรมและอธรรม ไมฉลาดในธรรมและอธรรม ปลูก   
อนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนัน้ช่ือวายอมเผาตน.   
   โจทกไมรูวนิัยและอวินยั ไมฉลาดในวนิัยและอวินยั ปลูกอนาบัติ   
วาอาบัติ โจทกเชนนัน้ช่ือวายอมเผาตน.   
   โจทกไมรูส่ิงท่ีพระพุทธเจาทรงภาษิตแลวและมิไดทรงภาษิต ไม   
ฉลาดในส่ิงท่ีพระพุทธเจาทรงภาษิตแลวและไมไดภาษิต ปลูกอนาบัติวา   
อาบัติ โจทกเชนนั้นช่ือวายอมเผาตน.   
   โจทกไมรูส่ิงท่ีพระพุทธเจาทรงประพฤติและไมไดทรงประพฤติ   
ไมฉลาดในส่ิงท่ีพระพุทธเจาทรงประพฤติและไมไดทรงประพฤติ ปลูก   
อนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนัน้ช่ือวายอมเผาตน. โจทกไมรูส่ิงท่ีทรง   
บัญญัติและไมไดทรงบัญญัติ ไมฉลาดในส่ิงท่ีทรงบัญญัติและไมไดทรง   
บัญญัติ ปลูกอนาบัติวาอาบัต ิโจทกเชนนัน้ช่ือวายอมเผาตน.   
   โจทกไมรูอาบัติและอนาบัติ ไมฉลาดในอาบัติและอนาบัติ ปลูก   
อนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนัน้ช่ือวายอมเผาตน. โจทกไมรูอาบัติเบา   
และอาบัติหนกั ไมฉลาดในอาบัติเบาและอาบัติหนัก ปลูกอนาบัติวาอาบัติ   
โจทกเชนนัน้ช่ือวายอมเผาตน.    
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   โจทกไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ไมฉลาด   
ในอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ปลูกอนาบัติวาอาบัติ   
โจทกเชนนัน้ช่ือวายอมเผาตน.   
   โจทกไมรูอาบัติช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ ไมฉลาดในอาบัติ   
ช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ ปลูกอนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนัน้   
ช่ือวายอมเผาตน.   
   โจทกไมรูคําตนและคําหลัง ไมฉลาดตอคําตนและคําหลัง ปลูก   
อนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนัน้ช่ือวายอมเผาตน.   
   โจทกไมรูทางถอยคําอันตอเนื่องกัน ไมฉลาดตอทางถอยคําอัน   
ตอเนื่องกัน ปลูกอนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนั้นช่ือวายอมเผาตนแล.   
                                                  โจทนากณัฑ จบ   
                                                    ----------------   
                                                 หัวขอประจาํเร่ือง   
        [๑๐๘๒] คําส่ังสอน การโจท ผูวินิจฉัยอธิกรณ เบ้ืองตน มูลอุโบสถ คติตั้งอยู   
ในโจทนากัณฑแล.   
                                                  ------------   
                                                    จูฬสงคราม   
                                                  ขอปฏิบัติของภิกษุผูเขาสงคราม   
        [๑๐๘๓] อันภิกษุผูเขาสงครามเม่ือเขาหาสงฆพึงเปนผูมีจิตยําเกรง มีจิตเสมอดวยผา   
เช็ดธุลี เขาหาสงฆ พึงเปนผูรูจักท่ีนั่ง รูจักการน่ัง ไมเบียดภิกษุผูเถระ ไมหามภกิษุผูออนกวา   
ดวยอาสนะ พงึนั่งอาสนะตามสมควร ไมพงึพูดเร่ืองตางๆ ไมพึงพูดเร่ืองดิรัจฉานกถา พึง   
กลาวธรรมเอง หรือพึงเช้ือเชิญภิกษุรูปอ่ืน ไมพึงดูหม่ินอริยดุษณีภาพ.   
อันภิกษุผูวินจิฉัยอธิกรณท่ีสงฆอนุมัติแลว มีประสงคจะวนิิจฉัยอธิกรณ ไมพึงถาม   
ถึงอุปชฌาย ไมพึงถามถึงอาจารย ไมพึงถามถึงสัทธิวิหาริก ไมพึงถามถึงอันเตวาสิก ไมพึงถาม   
ถึงภิกษุปูนอุปชฌาย ไมพึงถามถึงภิกษุปูนอาจารย ไมพึงถามถึงชาติ ไมพึงถามถึงช่ือ ไมพึงถาม   
ถึงโคตร ไมพึงถามถึงอาคม ไมพึงถามถึงตระกูลประเทศ ไมพึงถามถึงชาติภูมิ. เพราะเหตุไร?    
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เพราะความรักหรือความชังจะพึงมีในบุคคลน้ัน เม่ือมีความรักหรือความชัง พึงลําเอียงเพราะ   
ความชอบบาง พึงลําเอียงเพราะความชังบาง พึงลําเอียงเพราะความหลงบาง พึงลําเอียงเพราะ   
ความกลัวบาง.   
                 ขอปฏิบัติของภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ   
อันภิกษุผูวินจิฉัยอธิกรณท่ีสงฆอนุมัติแลว มีประสงคจะวนิิจฉัยอธิกรณ พึงเปนผู   
หนักในสงฆ ไมพึงเปนผูหนกัในบุคคล พึงเปนผูหนกัในพระสัทธรรม ไมพึงเปนผูหนักในอามิส   
พึงเปนผูไปตามอํานาจแหงคดี ไมพึงเปนผูเห็นแกบริษัท พึงวินจิฉัยโดยกาลอันควร ไมพึง   
วินิจฉัยโดยกาลไมควร พึงวนิัยฉัยดวยคําจริง ไมพึงวินจิฉัยดวยคําไมจริง พึงวินิจฉัยดวยคํา   
สุภาพ ไมพึงวนิิจฉัยดวยคําหยาบ พึงวนิิจฉัยดวยคําประกอบดวยประโยชน ไมพึงวินิจฉัยดวย   
คําไมประกอบดวยประโยชน พึงเปนผูมีเมตตาจิตวินจิฉัย ไมพึงเปนผูมุงรายวินจิฉัย ไมพึงเปน   
ผูกระซิบท่ีหู ไมพึงคอยจับผิด ไมพึงขยิบตา ไมพึงเลิกค้ิว ไมพึงชะเงอศีรษะ ไมพึงทําวิการ   
แหงมือ ไมพึงแสดงปลายนิว้มือ พึงเปนผูรูจักท่ีนั่ง พึงเปนผูรูจักการนั่ง พึงนั่งบนอาสนะ   
ของตน ทอดตาช่ัวแอก เพงเนื้อความและไมลุกจากอาสนะไปขางไหน ไมพึงยังการวนิิจฉัยให   
บกพรอง ไมพงึเสพทางผิด ไมพึงพูดสายคํา พึงเปนผูไมรีบดวน ไมผลุนผลันไมดุดัน เปนผู   
อดไดตอถอยคํา พึงเปนผูมีเมตตาจิต คิดเอ็นดูเพื่อประโยชน พึงเปนผูมีกรุณา ขวนขวายเพื่อ   
ประโยชน พึงเปนผูไมพูดพลอย เปนผูพูดมท่ีีสุด พึงเปนผูไมผูกเวร ไมขัดเคือง พึงรูจักตน   
พึงรูจักผูอ่ืน พงึสังเกตโจทก พึงสังเกตจําเลย พึงกําหนดรูผูโจทกไมเปนธรรม พึงกําหนดรูผู   
ถูกโจทไมเปนธรรม พึงกําหนดรูผูโจทกเปนธรรม พึงกําหนดรูผูถูกโจทเปนธรรม พึงกําหนดขอ   
ความอันสองฝายกลาวมิใหตกหลน ไมแซมขอความอันเขาไมไดกลาว พึงจําบทพยัญชนะ อัน   
เขาประเด็นไวเปนอยางดีสอบสวนจําเลย แลวพึงปรับตามคํารับสารภาพ โจทกหรือจาํเลยประหมา   
พึงพูดเอาใจ เปนผูขลาด พึงพูดปลอบ เปนผูดุ พึงหามเสีย เปนผูไมสะอาดพึงดัดเสีย เปนผู   
ตรง พึงประพฤติตอดวยความออนโยน ไมพึงถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ พึง   
วางตนเปนกลาง ท้ังในธรรม ท้ังในบุคคล.   
ก็แล ภกิษุผูวนิจิฉัยอธิกรณ เม่ือวินิจฉัยอธิกรณดวยอาการ อยางนี้ ช่ือวาเปนผูทํา   
ตามคําสอนของพระศาสดา เปนท่ีรักท่ีชอบใจท่ีเคารพ ท่ีสรรเสริญ แหงสพรหมจารีท้ังหลาย   
ผูเปนวิญญ.    
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                 วาดวยประโยชนแหงสูตรเปนตน   
        [๑๐๘๔] สูตร เพื่อประโยชนแกการเทียบเคียง ขออุปมา เพื่อประโยชนแกการ   
ช้ีความ เนื้อความ เพื่อประโยชนท่ีใหเขาเขาใจ การยอนถาม เพื่อประโยชนแกความดํารงอยู   
การขอโอกาส เพื่อประโยชนแกการโจท การโจท เพื่อประโยชนแกการใหจําเลยระลึกโทษ การ   
ใหระลึก เพื่อประโยชนแกความเปนผูมีถอยคําอันจะพึงกลาว ความเปนผูมีถอยคําอันจะพึงกลาว   
เพื่อประโยชนแกการกงัวล การกังวลเพื่อประโยชนแกการวินิจฉัย การวนิิจฉัย เพื่อประโยชน   
แกการพจิารณา การพิจารณาเพ่ือประโยชนแกการถึงฐานะและมิใชฐานะ การถึงฐานะและมิใช   
ฐานะ เพื่อประโยชนขมบุคคลผูเกอยาก เพือ่ประโยชนยกยองภิกษุมีศีลเปนท่ีรัก สงฆเพื่อ   
ประโยชนแกการสอดสองและรับรอง บุคคลท่ีสงฆอนุมัติแลว ตั้งอยูในตําแหนงผูใหญ ตั้งอยู   
ในตําแหนงผูไมแกลงกลาวใหผิด.   
                    ประโยชนแหงวนิัยเปนตน   
วินัยเพ่ือประโยชนแกความสํารวม ความสํารวมเพื่อประโยชนแกความไมเดือดรอน   
ความไมเดือดรอนเพื่อประโยชนแกความปราโมทย ความปราโมทยเพือ่ประโยชนแกความปติ   
ความปติเพื่อประโยชนแกปสสัทธิ ปสสัทธิเพื่อประโยชนแกความสุข ความสุขเพื่อประโยชน   
แกสมาธิ สมาธิเพื่อประโยชนแกความรูเหน็ตามเปนจริง ความรูเห็นตามเปนจริงเพื่อประโยชน   
แกความเบ่ือหนาย ความเบ่ือหนายเพ่ือประโยชนแกความสํารอก ความสํารอกเพื่อประโยชน   
แกวิมุตติ วิมุตติเพื่อประโยชนแกวิมุตติญาณทัสสนะ วิมุตติญาณทัสสนะเพ่ือประโยชนแกความ   
ดับสนิทหาปจจัยมิได. การกลาววินยัมีอนปุาทาปรินิพพานนั้นเปนประโยชน การปรึกษาวนิัยมี   
อนุปาทาปรินิพพานนัน้เปนประโยชน เหตุมีอนุปาทาปรินิพพาพนัน้เปนประโยชน ความเง่ีย   
โสตสดับมีอนุปาทาปรินิพพาพนั้นเปนประโยชน คือ ความพนวิเศษแหงจิต เพราะไมยึดม่ัน.   
                    อนุโยควัตร   
        [๑๐๘๕] เธอจงพิจารณาวัตร คือ การซักถาม อนุโลมแกสิกขาบท อัน   
พระพุทธเจาผูเฉียบแหลม มีพระปญญา ทรงวางไว ตรัสไวดแีลวอยาให   
เสียคติท่ีเปนไปในสัมปรายภพ.   
                ภิกษุใดไมรู วัตถุ วิบัติ อาบัติ นทิาน คําตน คําหลัง ส่ิงท่ี   
ทําแลว และยังไมไดทําโดยเสมอ และเปนผูไมเขาใจอาการ ภิกษุผูเชน   
นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสวา ไมควรเลือก.    
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                อนึ่ง ภิกษใุดไมรูกรรม อธิกรณ และไมเขาใจสมถะ เปนผู   
กําหนดัขัดเคืองและหลงยอมลําเอียงเพราะกลัว เพราะหลง ไมเขาใจใน   
สัญญัติ ไมฉลาดในการพินิจ เปนผูไดพรรคพวกไมมีความละอาย มีกรรม   
ดํา ไมเอ้ือเฟอ ภิกษุผูเชนนั้นๆ แลพระผูมีพระภาคตรัสวา ไมควรเลือก.   
                ภิกษุใดรูวัตถุ วิบัติ อาบัติ นิทาน คําตน คําหลัง ส่ิงท่ีทําแลว   
และยังไมไดทํา โดยเสมอและเปนผูเขาใจอาการ ภิกษุผูเชนนั้นๆ แล   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ควรเลือก.   
                อนึ่ง ภิกษใุดรูกรรม อธิกรณ และเขาใจสมถะ เปนผูไมกําหนดั   
ไมขัดเคือง และไมหลง ไมลําเอียง เพราะกลัว เพราะหลง เขาใจใน   
สัญญัติ ฉลาดในการพนิิจ เปนผูไดพรรคพวก มีความละอาย มีกรรม   
ขาว มีความเคารพ ภิกษุผูเชนนั้นๆ แล พระผูมีพระภาคตรัสวา ควร   
เลือก.   
                  จูฬสงคราม จบ   
                    ----------------   
                 หัวขอประจําเร่ือง   
        [๑๐๘๖] มีจิตยําเกรง ๑ ถาม ๑ หนักในสงฆ มิใชในบุคคล ๑ สูตรเพ่ือประโยชน   
แกการเทียบเคียง ๑ วนิัยเพื่ออนุเคราะห ๑ หัวขอตามท่ีกลาวนี้มีอุเทศอยางเดยีว ทานจัดไวใน   
จูฬสงครามแล.   
                ----------------   
                   มหาสงคราม   
                  ขอปฏิบัติของภิกษุผูเขาสงคราม   
        [๑๐๘๗] อันภิกษุผูเขาสงคราม เม่ือกลาวในสงฆ พึงรูวัตถุ พึงรูวิบัติ พึงรูอาบัติ   
พึงรูนิทาน พึงรูอาการ พึงรูคําตนและคําหลัง พึงรูส่ิงท่ีทําแลวและยังไมไดทํา พึงรูกรรม พึงรู   
อธิกรณ พึงรูสมถะ ไมพึงถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ พึงช้ีแจงในสถานะควรช้ีแจง   
พึงพินิจในสถานะควรพนิิจ พึงเพงเล็งในสถานะควรเพงเล็ง พึงเล่ือมใสในสถานะควรเล่ือมใส   
ไมพึงหมิ่นพรรคพวกอ่ืน ดวยเขาใจวา เราไดพรรคพวกแลว ไมพึงหมิน่ผูมีสุตะนอย    
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ดวยเขาใจวา เรามีสุตะมาก ไมพึงหมิ่นภิกษุผูออนกวา ดวยเขาใจวา เราเปนผูแกกวา ไมพึง   
พูดเร่ืองท่ียังไมถึง ไมพึงใหเร่ืองท่ีมาถึงแลวตกหลนจากธรรมจากวินยั อธิกรณนั้นยอมระงับดวย   
ธรรม ดวยวนิยั ดวยสัตถุศาสนใด พึงใหอธิกรณนั้น ระงบัดวยอยางน้ัน.   
                  วาดวยการรูวัตถุ   
        [๑๐๘๘] คําวา พึงรูวัตถุ นั้น คือ พึงรูวตัถุแหงปาราชิก ๘ สิกขาบท พึงรูวัตถุ   
แหงสังฆาทิเสส ๒๓ สิกขาบท พึงรูวัตถุแหงอนิยต ๒ สิกขาบท พึงรูวัตถุแหงนิสสัคคีย ๔๒   
สิกขาบท พึงรูวัตถุแหงปาจิตตีย ๑๘๘ สิกขาบท พึงรูวัตถุแหงปาฏิเทสนยีะ ๑๒ สิกขาบท พึง   
รูวัตถุแหงทุกกฏท้ังหลาย พงึรูวัตถุแหงทุพภาสิตท้ังหลาย.   
                  วาดวยการรูวิบัติ   
        [๑๐๘๙] คําวา พึงรูวิบัต ิคือ พึงรูศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ อาชีววิบัติ.   
                 วาดวยการรูอาบัติ   
        [๑๐๙๐] คําวา พึงรูอาบัติ นั้น คือ พึงรูอาบัติปาราชิก อาบัติสังฆาทิเสส อาบัติ   
ถุลลัจจัย อาบัติปาจิตตีย อาบัติปาฏิเทสนียะ อาบัติทุกกฏ อาบัติทุพภาสิต.   
                 วาดวยการรูนิทาน   
        [๑๐๙๑] คําวา พึงรูนิทาน นั้น คือ พึงรูนิทานแหงปาราชิก ๘ สิกขาบท พึงรู   
นิทานแหงสังฆาทิเสส ๒๓ สิกขาบท พึงรูนิทานแหงอนยิต ๒ สิกขาบท พึงรูนิทานแหง   
นิสสัคคีย ๔๒ สิกขาบท พึงรูนิทานแหงปาจิตตีย ๑๘๘ สิกขาบท พึงรูนิทานแหงปาฏิเทสนียะ   
๑๒ สิกขาบท พึงรูนิทานแหงทุกกฏท้ังหลาย พึงรูนิทานแหงทุพภาสิตท้ังหลาย.   
                 วาดวยการรูอาการ   
        [๑๐๙๒] คําวา พึงรูอาการ นั้น คือ พึงรูจักสงฆโดยอาการ พึงรูจักคณะโดยอาการ   
พึงรูจักบุคคลโดยอาการ พึงรูจักโจทกโดยอาการ พึงรูจักจําเลยโดยอาการ.   
ขอวา พึงรูจักสงฆโดยอาการ นั้น คือ พึงรูจักสงฆโดยอาการอยางนีว้า สงฆ   
หมูนี้จะสามารถระงับอธิกรณนี้ไดโดยธรรม โดยวินยั โดยสัตถุศาสน หรือไมหนอ.   
ขอวา พึงรูจักคณะโดยอาการ นั้น คือ พึงรูจักคณะโดยอาการอยางนีว้า คณะนี้   
จะสามารถระงับอธิกรณนี้ไดโดยธรรม โดยวนิัย โดยสัตถุศาสนหรือไมหนอ.    
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ขอวา พึงรูจักบุคคลโดยอาการ นั้น คือ พึงรูจักบุคคลโดยอาการอยางนีว้า บุคคล   
ผูนี้จะสามารถระงับอธิกรณนี้ไดโดยธรรม โดยวนิัย โดยสัตถุศาสน หรือไมหนอ.   
ขอวา พึงรูจักโจทกโดยอาการ นั้น คือ พึงรูจักโจทกโดยอาการอยางนีว้า ทานผูนี้   
จักต้ังอยูในธรรม ๕ ประการ แลวโจทกผูอ่ืน หรือไมหนอ.   
ขอวา พึงรูจักจาํเลยโดยอาการ นั้น คือ พึงรูจักจําเลยโดยอาการอยางนีว้า ทานผูนี้   
ตั้งอยูในธรรม ๒ ขอ คือ ใหการตามจริงและไมโกรธ หรือไมหนอ.   
                    วาดวยรูคําตนและคําหลัง   
        [๑๐๙๓] คําวา พึงรูคําตนและคําหลัง นั้น คือ พึงรูคําตนและคําหลังอยางนี้วา   
ทานผูนี้ยายวัตถุจากวัตถุ ยายวิบัติจากวิบัติ ยายอาบัติจากอาบัติ ปฏิเสธแลวกลับปฏิญาณ   
ปฏิญญาณแลวกลับปฏิเสธ หรือสับเร่ืองอ่ืนดวยเร่ืองอ่ืน หรือไมหนอ.   
                    วาดวยการรูส่ิงท่ีทําแลวและยงัไมไดทํา   
        [๑๐๙๔] คําวา พึงรูส่ิงท่ีทําแลวและยังไมไดทํา นัน้ คือ พึงรูเมถุนธรรม พึงรู   
อนุโลมแกเมถุนธรรม พึงรูบุพพภาคแหงเมถุน.   
ขอวา พึงรูเมถุนธรรม นั้น คือ พึงรูความรวมกันเปนคูๆ.   
ขอวา พึงรูอนโุลมแกเมถุนธรรม นั้น คือ ภกิษุอมองคกําเนิดของภกิษุอ่ืน ดวย   
ปากของตน   
ขอวา พึงรูบุพพภาคแหงเมถุนธรรม นั้น คือ สี ส่ิงมิใชสี การเคลาคลึงดวยกาย   
วาจาช่ัวหยาบ การบําเรอตนดวยกาม การยงัวรรณะใหเกดิ.   
                   วาดวยรูกรรม   
        [๑๐๙๕] คําวา พึงรูกรรม นั้น ไดแก พงึรูกรรม ๑๖ อยาง คือ พึงรูอปโลกนกรรม   
๔ อยาง พึงรูญัตติกรรม ๔ อยาง พึงรูญัตติทุติยกรรม ๔ อยาง พึงรูญัตติจตุตถกรรม ๔ อยาง.   
                  วาดวยรูอธิกรณ   
        [๑๐๙๖] คําวา พึงรูอธิกรณ นั้น ไดแก พึงรูอธิกรณ ๔ คือ พึงรูววิาทาธิกรณ   
อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ.    
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                   วาดวยรูสมถะ   
        [๑๐๙๗] คําวา พึงรูสมถะ นั้น ไดแก พึงรูสมถะ ๗ คือ พึงรูสัมมุขาวินัย   
สติวินัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ เยภุยยสิกา ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ.   
                วาดวยไมถึงฉันทาคติ   
        [๑๐๙๘] คําวา ไมพึงถึงฉันทาคติ นั้น ความวา เม่ือถึงฉันทาคติ ถึงอยางไร?   
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ คิดวา ทานผูนี้เปนอุปชฌายของเรา เปนอาจารยของเรา เปนสัทธิ   
วิหาริกของเรา เปนอันเตวาสิกของเรา เปนผูรวมอุปชฌายของเรา เปนผูรวมอาจารยของเรา   
เปนผูเคยเห็นกันมากับเรา เปนผูเคยรวมคบกันมากับเรา หรือทานผูนี้เปนญาติสาโลหิตของเรา   
ดังนี้ เพื่ออนเุคราะผูนั้น เพื่อตามรักษาทานผูนั้น จึงแสดงอธรรมวาธรรม แสดงธรรมวาอธรรม   
แสดงอวินยัวาวินัย แสดงวินยัวาอวินยั แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตไมไดตรัสภาษิต วาพระตถาคต   
ตรัสภาษิตแลว แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตตรัสภาษิตแลว วาพระตถาคตไมไดตรัสภาษิต แสดงส่ิง   
ท่ีพระตถาคตไมไดทรงประพฤติมา วาพระตถาคตทรงประพฤติมาแลว แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรง   
ประพฤติมาแลว วาพระตถาคตไมไดทรงประพฤติมา แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตไมไดทรงบัญญัติ   
วาพระตถาคตทรงบัญญัติแลว แสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรงบัญญัติแลว วาพระตถาคตไมไดทรง   
บัญญัติ แสดงอนาบัติวาอาบัติ แสดงอาบัตวิาอนาบัติ แสดงอาบัติเบาวาอาบัติหนัก แสดงอาบัติ   
หนักวาอาบัติเบา แสดงอาบัติมีสวนเหลือวาอาบัติไมมีสวนเหลือ แสดงอาบัติไมมีสวนเหลือวา   
อาบัติมีสวนเหลือ แสดงอาบัติช่ัวหยาบวาอาบัติไมชั่วหยาบ แสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวาอาบัติ   
ช่ัวหยาบ ภกิษถึุงฉันทาคติดวยวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมปฏิบัติ เพื่อไมเกื้อกลูแกชนหมูมาก เพื่อ   
ความไมเปนสุขแกชนหมูมาก เพื่อความพนิาศแกชนหมูมาก เพื่อความไมเกื้อกูล เพื่อทุกขแก   
เทวดาและมนษุยท้ังหลาย ภกิษุผูถึงฉันทาคติดวยวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมบริหารตนใหถูกขุดถูก   
กําจัด เปนผูประกอบดวยโทษ อันวิญูชนพึงติเตียน และยอมประสพบาปมิใชบุญมาก ภิกษุ   
เม่ือถึงฉันทาคติ ยอมถึงอยางนี้.   
                วาดวยไมถึงโทสาคติ   
        [๑๐๙๙] คําวา ไมพึงถึงโทสาคติ นั้น ความวา เม่ือถึงโทสาคติ ถึงอยางไร?   
ภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ ผูกอาฆาตวา ผูนี้ไดกอความพินาศแกเราแลว ผูกอาฆาตวา ผูนี้    
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กําลังกอความพินาศแกเรา ผูกอาฆาตวา ผูนี้จักกอความพินาศแกเรา ผูกอาฆาตวา ผูนี้ไดกอ   
ความพินาศแกเราผูเปนท่ีรักท่ีพอใจ ผูกอาฆาตวา ผูนี้กําลังกอความพนิาศแกเราผูเปนท่ีรักท่ีพอใจ   
ผูกอาฆาตวา ผูนี้จักกอความพินาศแกเราผูเปนท่ีรักท่ีพอใจ ผูกอาฆาตวา ผูนี้ไดกอประโยชนแก   
เราผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีพอใจ ผูกอาฆาตวา ผูนี้กําลังกอประโยชนแกเราผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ี   
พอใจ ผูกอาฆาตวา ผูนี้จกักอประโยชนแกเราผูไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีพอใจ ภิกษนุัน้อาฆาต ปอง   
ราย ขุนเคือง อันความโกรธครอบงํา เพราะอาฆาตวัตถุ ๙ อยางนี้ ยอมแสดงอธรรมวาธรรม   
แสดงธรรมวาอธรรม ... แสดงอาบัติช่ัวหยาบวาอาบัติไมช่ัวหยาบ แสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวาอาบัติ   
ช่ัวหยาบ ภกิษผูุถึงโทสาคติเพราะวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนหมู   
มาก เพื่อความไมเปนสุขแกชนหมูมาก เพือ่ความพินาศแกชนหมูมาก เพื่อความไมเกือ้กูล เพื่อ   
ทุกขแกเทวดาและมนุษย ภิกษุผูถึงโทสาคติเพราะวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมบริหารตนใหถูกขุดถูก   
กําจัด เปนผูประกอบดวยโทษ อันวิญูชนพึงติเตียน และยอมประสพบาปมิใชบุญมาก ภิกษุ   
เม่ือถึงโทสาคติ ยอมถึงอยางนี้.   
                วาดวยไมถึงโมหาคติ   
        [๑๑๐๐] คําวา ไมพึงถึงโมหาคติ นั้น ความวา เม่ือถึงโมหาคติ ถึงอยางไร?   
ภิกษเุปนผูกําหนัด ยอมถึงดวยอํานาจความกําหนดั เปนผูขัดเคืองยอมถึงดวยอํานาจความขัดเคือง   
เปนผูหลง ยอมถึงดวยอํานาจความหลง เปนผูลูบคลํา ยอมถึงดวยอํานาจทิฏฐิ ภิกษุเปนผูหลง   
งมงาย ถูกโมหะครอบงํา ยอมแสดงอธรรมวาธรรม แสดงธรรมวาอธรรม ... แสดงอาบัติช่ัวหยาบ   
วาอาบัติไมช่ัวหยาบ  แสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวาอาบัติช่ัวหยาบ ภิกษุผูถึงโมหาคติเพราะวัตถุ ๑๘   
อยางนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อความไมเปนสุขแกชนหมูมาก เพื่อ   
ความพินาศแกชนหมูมาก เพือ่ความไมเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย ภิกษุผูถึงโมหาคติ   
เพราะวตัถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมบริหารตนใหถูกขุดถูกกําจดั เปนผูประกอบดวยโทษ อันวญิูชน   
พึงติเตียน และยอมประสพบาปมิใชบุญมาก ภิกษุเม่ือถึงโมหาคติ ยอมถึงอยางนี้.   
                 วาดวยไมถึงภยาคติ   
        [๑๑๐๑] คําวา ไมพึงถึงภยาคติ นัน้ ความวา เม่ือถึงภยาคติ ถึงอยางไร?   
ภิกษุบางรูปในพระธรรมวนิัยนี้ คิดวา ผูนี้อาศัยความประพฤติไมเรียบรอย อาศัยความยึดถือ   
อาศัยพรรคพวกมีกําลัง เปนผูรายกาจหยาบคาย จักทําอันตรายแกชีวิต หรือทําอันตรายแกพรหม   
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จรรย ดังนี้ จึงขลาด เพราะกลัวตอผูนั้น ยอมแสดงอธรรมวาธรรม แสดงธรรมวาอธรรม ...   
แสดงอาบัติช่ัวหยาบวาอาบัตไิมช่ัวหยาบ แสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวาอาบัติช่ัวหยาบ ภกิษุผูถึงภยา   
คติ เพราะวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อความไมเกื้อกลูแกชนหมูมาก เพื่อความไมเปนสุข   
แกชนหมูมาก เพื่อความพนิาศแกชนหมูมาก เพื่อความไมเกื้อกูล เพื่อความทุกขแกเทวดาและ   
มนุษย ภิกษุผูถึงภยาคติเพราะวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมบริหารตนใหถูกขุดถูกกําจัด เปนผูประกอบ   
ดวยโทษ อันวญิูชนพึงติเตียน และยอมประสพบาปมิใชบุญมาก ภิกษุเม่ือถึงภยาคติ ยอมถึง   
อยางนี้.   
                    นิคมคาถา   
        [๑๑๐๒] ผูใดประพฤตลิวงธรรม เพราะชอบ เพราะชัง เพราะกลัว   
เพราะหลง ยศของผูนั้นยอมเส่ือมเหมือนดวงจันทรในวนัขางแรม   
ฉะนั้นฯ   
                   ไมถึงฉันทาคติ   
        [๑๑๐๓] ถามวา อยางไร ช่ือวาไมถึงฉันทาคติ?   
ตอบวา ภกิษแุสดงอธรรมวาอธรรม ช่ือวาไมถึงฉันทาคติ   
ภิกษแุสดงธรรมวาธรรม ช่ือวาไมถึงฉันทาคติ   
ภิกษแุสดงอวนิัยวาอวินยั ช่ือวาไมถึงฉันทาคติ   
ภิกษแุสดงวนิยัวาวินยั ช่ือวาไมถึงฉันทาคติ   
ภิกษแุสดงส่ิงท่ีพระตถาคตไมไดตรัสภาษติวา พระตถาคตไมไดตรัสภาษิต ช่ือวาไม   
ถึงฉันทาคติ   
ภิกษแุสดงส่ิงท่ีพระตถาคตตรัสภาษิตวา พระตถาคตตรัสภาษิต ช่ือวาไมถึงฉันทาคติ   
ภิกษแุสดงส่ิงท่ีพระตถาคตไมไดทรงประพฤติมาวา พระตถาคตไมไดทรงประพฤติมา   
ช่ือวาไมถึงฉันทาคติ   
ภิกษแุสดงส่ิงท่ีพระตถาคตประพฤติมาวา พระตถาคตประพฤติมา ช่ือวาไมถึงฉัน   
ทาคติ   
ภิกษแุสดงส่ิงท่ีพระตถาคตไมไดทรงบัญญัติวา พระตถาคตไมไดทรงบัญญัติ  ช่ือวา   
ไมถึงฉันทาคติ    
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ภิกษแุสดงส่ิงท่ีพระตถาคตทรงบัญญัติวา พระตถาคตทรงบัญญัติ ช่ือวาไมถึงฉันทาคติ   
ภิกษแุสดงอนาบัติวาอนาบัต ิช่ือวาไมถึงฉันทาคติ   
ภิกษแุสดงอาบัติวาอาบัติ ช่ือวาไมถึงฉันทาคติ   
ภิกษแุสดงอาบัติเบาวาอาบัติเบา ช่ือวาไมถึงฉันทาคติ   
ภิกษแุสดงอาบัติหนักวาอาบตัิหนัก ช่ือวาไมถึงฉันทาคติ   
ภิกษแุสดงอาบัติมีสวนเหลือวาอาบัติมีสวนเหลือ ช่ือวาไมถึงฉันทาคติ   
ภิกษแุสดงอาบัติไมมีสวนเหลือวาอาบัติไมมีสวนเหลือ ช่ือวาไมถึงฉันทาคติ   
ภิกษแุสดงอาบัติช่ัวหยาบวาอาบัติไมช่ัวหยาบ ช่ือวาไมถึงฉันทาคติ   
อยางนี้ ภกิษุช่ือวาไมถึงฉันทาคติ.   
                   ไมถึงโทสาคติ   
        [๑๑๐๔] ถามวา อยางไร ช่ือวาไมถึงโทสาคติ?   
ตอบวา ภกิษแุสดงอธรรมวาอธรรม ช่ือวาไมถึงโทสาคติ   
ภิกษแุสดงธรรมวาธรรม ช่ือวาไมถึงโทสาคติ ...   
ภิกษแุสดงอาบัติช่ัวหยาบวาอาบัติช่ัวหยาบ ช่ือวาไมถึงโทสาคติ   
ภิกษแุสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวาอาบัติไมช่ัวหยาบ ช่ือวาไมถึงโทสาคติ   
อยางนี้ช่ือวาภกิษุไมถึงโทสาคติ.   
                   ไมถึงโมหาคติ   
        [๑๑๐๕] ถามวา อยางไร ช่ือวาไมถึงโมหาคติ?   
ตอบวา ภกิษแุสดงอธรรมวาอธรรม ช่ือวาไมถึงโมหาคติ   
ภิกษแุสดงธรรมวาธรรม ช่ือวา ไมถึงโมหาคติ ...   
ภิกษแุสดงอาบัติช่ัวหยาบวาอาบัติช่ัวหยาบ ช่ือวาไมถึงโมหาคติ   
ภิกษแุสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวาอาบัติไมช่ัวหยาบ ช่ือวาไมถึงโมหาคติ   
อยางนี้ ภกิษุช่ือวาไมถึงโมหาคติ.   
                   ไมถึงภยาคติ   
        [๑๑๐๖] ถามวา อยางไร ช่ือวาไมถึงภยาคติ?   
ตอบวา ภกิษแุสดงอธรรมวาอธรรม ช่ือวาไมถึงภยาคติ    
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ภิกษแุสดงธรรมวาธรรม ช่ือวาไมถึงภยาคติ ...   
ภิกษแุสดงอาบัติช่ัวหยาบวาอาบัติช่ัวหยาบ ช่ือวาไมถึงภยาคติ   
ภิกษแุสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวาอาบัติไมช่ัวหยาบ ช่ือวาไมถึงภยาคติ   
อยางนี้ ภกิษุช่ือวาไมถึงภยาคติ.   
                    นิคมคาถา   
        [๑๑๐๗] ผูใดไมประพฤติลวงธรรม เพราะชอบ เพราะชัง เพราะกลัว เพราะหลง   
ยศของผูนั้นยอมเต็มเปยมเหมือนดวงจันทรในวันขางข้ึน ฉะนั้น   
                  วาดวยใหเขาใจ   
        [๑๑๐๘] ถามวา อยางไร ช่ือวาใหเขาใจในสถานะควรใหเขาใจ?   
ตอบวา ภกิษแุสดงอธรรมวาอธรรม ช่ือวาใหเขาใจในสถานะควรใหเขาใจ   
ภิกษแุสดงธรรมวาธรรม ช่ือวาใหเขาใจในสถานะควรใหเขาใจ ...   
ภิกษแุสดงอาบัติช่ัวหยาบวาอาบัติช่ัวหยาบ ช่ือวาใหเขาใจในสถานะควรใหเขาใจ   
ภิกษแุสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวาอาบัติไมช่ัวหยาบ ช่ือวาใหเขาใจในสถานะควรให   
เขาใจ   
อยางนี้ ภกิษุช่ือวาใหเขาใจในสถานะควรใหเขาใจฯ   
                    วาดวยพินิจ   
        [๑๑๐๙] ถามวา อยางไร ช่ือวายอมพนิิจในสถานะควรพินิจ?   
ตอบวา ภกิษแุสดงอธรรมวาอธรรม ช่ือวายอมพินิจในสถานะควรพนิิจ   
ภิกษแุสดงธรรมวาธรรม ช่ือวายอมพนิิจในสถานะควรพนิิจ ...   
ภิกษแุสดงอาบัติช่ัวหยาบวาอาบัติช่ัวหยาบ ช่ือวายอมพนิจิในสถานะควรพินิจ   
ภิกษแุสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวาอาบัติไมช่ัวหยาบ ช่ือวายอมพินิจในสถานะควรพินจิ   
อยางนี้ ภกิษุช่ือวายอมพนิิจในสถานะควรพินิจ.   
                  วาดวยเพงเล็ง   
        [๑๑๑๐] ถามวา อยางไร ช่ือวายอมเพง็เล็งในสถานะควรเพงเล็ง?   
ตอบวา ภกิษแุสดงอธรรมวาอธรรม ช่ือวายอมเพงเล็งในสถานะควรเพงเล็ง.   
ภิกษแุสดงธรรมวาธรรม ช่ือวายอมเพงเล็งในสถานะควรเพงเล็ง ...    
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ภิกษแุสดงอาบัติช่ัวหยาบวาอาบัติช่ัวหยาบ ช่ือวายอมเพงเล็งในสถานะควรเพงเล็ง   
ภิกษแุสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวาอาบัติไมช่ัวหยาบ ช่ือวายอมเพงเล็งในสถานะควร   
เพงเล็ง   
อยางนี้ ภกิษุช่ือวายอมเพงเล็งในสถานะควรเพงเล็ง.   
                วาดวยความเล่ือมใส   
        [๑๑๑๑] ถามวา อยางไร ช่ือวาเล่ือมใสในสถานะควรเล่ือมใส?   
ตอบวา ภกิษแุสดงอธรรมวาอธรรม ช่ือวายอมเล่ือมใสในสถานะควรเล่ือมใส   
ภิกษแุสดงธรรมวาธรรม ช่ือวายอมเล่ือมใสในสถานะควรเล่ือมใส ...   
ภิกษแุสดงอาบัติช่ัวหยาบวาอาบัติช่ัวหยาบ ช่ือวายอมเล่ือมใสในสถานะควรเล่ือมใส   
ภิกษแุสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวาอาบัติไมช่ัวหยาบ ช่ือวายอมเล่ือมใสในสถานะควร   
เล่ือมใส   
อยางนี้ ภกิษุช่ือวายอมเล่ือมใสในสถานะควรเล่ือมใส.   
                    วาดวยดูหม่ินพรรคพวกอ่ืน   
        [๑๑๑๒] ถามวา อยางไร ช่ือวายอมดหูม่ินพรรคพวกอ่ืนดวยเขาใจวา เราไดพรรค   
พวกแลว?   
ตอบวา ภกิษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูไดพรรคพวก ไดบริวาร มีพรรคพวก   
มีญาติ คิดวา ผูนี้ไมไดพรรคพวก ไมไดบริวาร ไมมีพรรคพวก ไมมีญาติ จึงดูหม่ินภกิษุนั้น   
ยอมแสดงอธรรมวา ธรรม แสดงธรรมวา อธรรม  ... แสดงอาบัติช่ัวหยาบวา อาบัติไมช่ัวหยาบ   
แสดงอาบัติไมช่ัวหยาบวา อาบัติช่ัวหยาบ   
อยางนี้ ภกิษุช่ือวาดูหม่ินพรรคพวกอื่น ดวยเขาใจวา เราไดพรรคพวกแลว.   
                   วาดวยดูหม่ินภกิษุมีสุตะนอย   
        [๑๑๑๓] ถามวา อยางไร ช่ือวาดูหม่ินทานผูมีสุตะนอยดวยเขาใจวาเรามีสุตะมาก?   
ตอบวา ภกิษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสุตะมาก ทรงจําสุตะ ส่ังสมสุตะ   
ดูหม่ินภิกษุนัน้วา ทานผูนี้มีสุตะนอย มีอาคมนอย ทรงจําไวไดนอย ยอมแสดงอธรรมวา    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 383 
ธรรม แสดงธรรมวา อธรรม ... แสดงอาบัติช่ัวหยาบวา อาบัติไมช่ัวหยาบ แสดงอาบัติไม   
ช่ัวหยาบวา อาบัติช่ัวหยาบ   
อยางนี้ ภกิษุช่ือวาดูหม่ินภกิษุมีสุตะนอย ดวยเขาใจวา เรามีสุตะมาก.   
                   วาดวยดูหม่ินภกิษุผูออนกวา   
        [๑๑๑๔] ถามวา อยางไร ช่ือวา ดูหม่ินภิกษุผูออนกวา ดวยเขาใจวาเราเปนผูแกกวา   
ตอบวา ภกิษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ เปนเถระ รูราตรีบวชนาน ดูหม่ินภิกษุนั้นวา   
ทานผูนี้เปนผูออนกวา ไมมีช่ือเสียง มีสุตะนอย ไมรูนิพพานอันปจจัยอะไรทําไมได ถอยคํา   
ของผูนี้จักทําอะไรไมได ยอมแสดงอธรรมวา ธรรม แสดงธรรมวา อธรรม ... แสดงอาบัติ   
ช่ัวหยาบวา อาบัติไมช่ัวหยาบ แสดงอาบัตไิมช่ัวหยาบวา อาบัติช่ัวหยาบ   
อยางนี้ ภกิษุช่ือวาดูหม่ินภกิษุผูออนกวาดวยเขาใจวา เราเปนผูแกกวา.   
                  วาดวยไมพูดเร่ืองท่ียังไมมาถึง   
        [๑๑๑๕] คําวา ไมพูดเร่ืองท่ียังไมมาถึง นั้น คือ ไมเก็บเอาคําพูดท่ีไมเขาประเดน็   
คําวา ไมพึงใหเร่ืองท่ีมาถึงแลวตกหลน จากธรรม จากวนิัย นัน้ คือ สงฆประชุมกัน   
เพื่อประโยชนอันใด ไมพึงยงัประโยชนอันนั้นใหบกพรองจากธรรม จากวินยั.   
                   วาดวยธรรมวนิัยสัตถุศาสน   
        [๑๑๑๖] คําวา ดวยธรรมใด คือดวยเร่ืองจริง.   
คําวา ดวยวินัยใด คือ โจทกแลวใหจาํเลยใหการ.   
คําวา ดวยสัตถุศาสนใด คือ ดวยญัตติสัมปทา ดวยอนุสาวนสัมปทา.   
                 ขอปฏิบัติของภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ   
พากยวา อธิกรณนั้นยอมระงับดวยธรรมใด ดวยวินยัใด ดวยสัตถุศาสนใด   
พึงใหอธิกรณนั้นระงับดวยอยางนั้น มีใจความวา อันภกิษุผูวินจิฉัยอธิกรณ พึงถามโจทกวา   
ผูมีอายุ ขอท่ีทานงดปวารณาแกภกิษุรูปนีน้ัน้ ทานงดเพราะเร่ืองอะไร? ทานงดเพราะศีลวิบัติ   
งดเพราะอาจารวิบัติ งดเพราะทิฏฐิวิบัติ หรือ?   
ถาโจทกตอบอยางนี้วา งดเพราะศีลวิบัติ งดเพราะอาจารวิบัติ หรือวางดเพราะทิฏฐิ   
วิบัติ    
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ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักโจทกตอไปวา ทานรูศีลวิบัต ิอาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ   
หรือ?   
ถาโจทกตอบอยางนี้วา ผูมีอายุ ขาพเจารูศีลวิบัติ รูอาจารวิบัติ รูทิฏฐิวิบัติ   
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักโจทกตอไปวา ผูมีอายุ ก็ศีลวบัิติเปนอยางไร? อาจาร   
วิบัติเปนอยางไร? ทิฏฐิวิบัติเปนอยางไร?   
ถาโจทกตอบอยางนี้วา ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ นี้เปนศีลวิบัติ ถุลลัจจัย ปาจิตตีย   
ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต นี้เปนอาจารวิบัติ มิจฉาทิฏฐิ อันตคาหกิทิฏฐิ นี้เปนทิฏฐิวิบัติ.   
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักโจทกตอไปวา ผูมีอายุ ขอท่ีทานงดปวารณา แกภกิษุ   
รูปนี้นั้น ทานงดเพราะเร่ืองท่ีไดเหน็ งดเพราะเร่ืองท่ีไดยนิไดฟง งดเพราะเร่ืองท่ีรังเกยีจ หรือ?   
ถาโจทกตอบอยางนี้วา งดเพราะเร่ืองท่ีไดเห็น งดเพราะเร่ืองท่ีไดยินไดฟง หรือวา   
งดเพราะเร่ืองท่ีรังเกียจ.   
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักโจทกตอไปวา ผูมีอายุ ขอท่ีทานงดปวารณาแกภกิษุรูปนี้   
เพราะเร่ืองท่ีไดเห็นนั้น ทานเห็นเร่ืองอะไร? เห็นวาอยางไร? เห็นเมื่อไร? เห็นที่ไหน?   
ทานเห็นภิกษรูุปนี้ ตองอาบัติปาราชิก หรือ ทานเห็นภิกษุรูปนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจจัย   
ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิตหรือ? อนึ่ง ทานอยูท่ีไหน? และภกิษุรูปนี้อยูท่ีไหน?   
ทานทําอะไรอยู? ภิกษุรูปนี้ทําอะไรอยู?   
ถาโจทกตอบอยางนี้วา ผูมีอายุ ขาพเจาไมไดงดปวารณา แกภกิษุรูปนี้ เพราะเร่ือง   
ท่ีไดเหน็ กแ็ตวา ขาพเจางดปวารณา เพราะเร่ืองท่ีไดยินไดฟง.   
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักโจทกตอไปวา ผูมีอายุ ขอท่ีทานงดปวารณา แกภกิษุ   
รูปนี้ เพราะเร่ืองท่ีไดยินไดฟงนั้น ทานไดยินไดฟงอะไร? ไดยินไดฟงวาอยางไร? ไดยินไดฟง   
เม่ือไร? ไดยนิไดฟงท่ีไหน? ทานไดยินไดฟงวา ภิกษุรูปนี้ตองอาบัติปาราชิก หรือทานไดยนิ   
ไดฟงวา ภกิษรูุปนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจติตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต หรือ?   
ทานไดยินไดฟงตอภิกษุ หรือ ไดยินไดฟงตอภิกษณุี สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก   
อุบาสิกา พระราชา ราชมหาอํามาตย เดยีรถีย สาวกของเดียรถีย หรือ?   
ถาโจทกตอบอยางนี้วา ผูมีอายุ ขาพเจาไมไดงดปวารณา แกภกิษุรูปนี้ เพราะเร่ืองท่ี   
ไดยินไดฟง กแ็ตวา ขาพเจางดปวารณา เพราะเร่ืองท่ีรังเกียจ.    
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ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักโจทกตอไปวา ผูมีอายุ ขอท่ีทานงดปวารณาแกภกิษุรูปนี้   
เพราะเร่ืองท่ีรังเกียจนั้น ทานรังเกียจอะไร? รังเกียจวาอยางไร? รังเกียจเมื่อไร? รังเกียจท่ี   
ไหน? ทานรังเกียจวา ภิกษุรูปนี้ตองอาบัติปาราชิก หรือ ทานรังเกียจวา ภิกษุรูปนี้ตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ปาฏิเทสนยีะ ทุกกฏ ทุพภาสิต หรือ? ทานไดยนิไดฟงตอ   
ภิกษแุลวรังเกยีจ หรือทานไดยินไดฟงตอภิกษณุี สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก   
อุบาสิกา พระราชา รานมหาอํามาตย เดยีรถีย สาวกของเดียรถีย จึงรังเกียจ หรือ?   
                 เปรียบเทียบอธิกรณ   
        [๑๑๑๗] เร่ืองท่ีเห็นสมดวยเร่ืองท่ีเหน็ เร่ืองท่ีเห็นเทียบกันได   
กับเร่ืองท่ีเห็น แตบุคคลนั้นไมยอมรับ เพราะอาศัยการเหน็ บุคคลนั้นถูก   
รังเกียจโดยไมมีมูล พึงปรับอาบัติตามปฏิญญา พึงทําปวารณากับบุคคลนั้น.   
เร่ืองท่ีไดยินไดฟงสมดวยเร่ืองท่ีไดยินไดฟง เร่ืองท่ีไดยนิไดฟง   
เทียบกันไดกบัเร่ืองท่ีไดยินไดฟง แตบุคคลนั้นไมยอมรับ เพราะอาศัยการ   
ไดยินไดฟง บุคคลนั้นถูกรังเกียจโดยไมมีมูล พึงปรับอาบัติตามปฏิญญา   
พึงทําปวารณากับบุคคลนั้น เร่ืองท่ีไดทราบสมดวยเร่ืองท่ีไดทราบ.   
เร่ืองท่ีไดทราบเทียบกนัไดกับเร่ืองท่ีไดทราบ แตบุคคลนั้นไมยอม   
รับ เพราะอาศัยการไดทราบ บุคคลนั้นถูกรังเกียจโดยไมมีมูล พึงปรับ   
อาบัติตามปฏิญญา พึงทําปวารณากับบุคคลน้ันเถิด.   
                  จําแนกการเห็น   
        [๑๑๑๘] คําวา ทานเห็นอะไร นั้น ถามถึงอะไร?   
คําวา ทานเห็นวาอยางไร นั้น ถามถึงอะไร?   
คําวา ทานเห็นเม่ือไร นั้น ถามถึงอะไร?   
คําวา ทานเห็นท่ีไหน นัน้ ถามถึงอะไร?   
        [๑๑๑๙] คําวา ทานเห็นอะไร นั้น ถามถึงวัตถุ ถามถึงวิบัติ ถามถึงอาบัติ ถาม   
ถึงอัธยาจาร.   
ขอวา ถามถึงวัตถุ นั้น คือ ถามถึงวัตถุปาราชิก ๘ ถามถึงวตัถุสังฆาทิเสส ๒๓   
ถามถึงวัตถุอนิยต ๒ ถามถึงวตัถุนิสสัคคิยะ ๔๒ ถามถึงวัตถุปาจิตตีย ๑๘๘ ถามถึงวัตถุปาฏิเทสนียะ   
๑๒ ถามถึงวัตถุทุกกฏท้ังหลาย ถามถึงวัตถุทุพภาสิตท้ังหลาย.    
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ขอวา ถามถึงวิบัติ นั้น คือ ถามถึงศีลวิบัติ ถามถึงอาจารวิบัติ ถามถึงทิฏฐิวิบัติ   
ถามถึงอาชีววบัิติ.   
ขอวา ถามถึงอาบัติ นั้น คือ ถามถึงอาบัติปาราชิก ถามถึงอาบัติสังฆาทิเสส   
ถามถึงอาบัติถุลลัจจัย ถามถึงอาบัติปาจิตตีย ถามถึงอาบัติปาฏิเทสนียะ ถามถึงอาบัติทุกกฏ   
ถามถึงอาบัติทุพภาสิต.   
ขอวา ถามถึงอัธยาจาร นั้น คือ ถามถึงการรวมกันเปนคูๆ ฯ   
        [๑๑๒๐] คําวา ทานเห็นวาอยางไร นั้น ไดแกถามถึงเพศ ถามถึงอิริยาบถ   
ถามถึงอาการ ถามถึงประการอันแปลก.   
ขอวา ถามถึงเพศ นั้น หมายถึงวา สูงหรือตํ่า ดําหรือขาว.   
ขอวา ถามถึงอิริยาบถ นั้น หมายถึงวา เดนิหรือยืน นั่งหรือนอน.   
ขอวา ถามถึงอาการ นั้น หมายถึงเพศคฤหัสถ เพศเดียรถีย หรือเพศบรรพชิต.   
ขอวา ถามถึงประการอันแปลก นั้น หมายถึงเดินไปหรือยืนอยูนั่งหรือนอน.   
        [๑๑๒๑] ถามวา ทานเหน็เม่ือไร นั้น คือ ถามถึงกาล ถามถึงสมัย ถามถึงวัน   
ถามถึงฤดู.   
ขอวา ถามถึงกาล นั้น หมายถึงเวลาเชา เวลาเท่ียง หรือเวลาเย็น.   
ขอวา ถามถึงสมัย นั้น หมายถึงสมัยเชา สมัยเท่ียง หรือสมัยเย็น.   
ขอวา ถามถึงวัน นั้น หมายถึงกอนอาหาร หรือหลังอาหาร กลางคืนหรือกลางวัน   
ขางแรมหรือขางข้ึน.   
ขอวา ถามถึงฤดู นั้น หมายถึงฤดูหนาว ฤดรูอน หรือฤดูฝน.   
        [๑๑๒๒] คําวา ทานเหน็ท่ีไหน นั้น คือ ถามถึงสถานท่ี ถามถึงพื้นท่ี ถามถึง   
โอกาส ถามถึงประเทศ.   
ขอวา ถามถึงสถานท่ี นั้น หมายถึงพื้นท่ีหรือแผนดิน ธรณี  หรือทางเดนิ.   
ขอวา ถามถึงพื้นท่ี นั้น หมายถึงแผนดินหรือภูเขา หินหรือปราสาท.   
ขอวา ถามถึงโอกาส นั้น หมายถึงในโอกาสดานตะวันออก หรือโอกาสดาน   
ตะวนัตก โอกาสดานเหนือ หรือโอกาสดานใต.   
ขอวา ถามถึงประเทศ นั้น หมายถึงในประเทศดานตะวนัออก หรือประเทศ   
ดานตะวันตก ในประเทศดานเหนือ หรือประเทศดานใต.   
                  มหาสงคราม จบ   
                ----------------    
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                 หัวขอประจําเร่ือง   
        [๑๑๒๓] วัตถุ นิทาน อาการ คําตน คําหลัง ส่ิงท่ีทําแลว ส่ิงท่ียังไมไดทํา   
กรรม อธิกรณ และสมถะ และลําเอียง เพราะชอบ เพราะชัง เพราะหลง และเพราะกลัว   
ใหเขาใจและพินิจ เพงเล็ง เล่ือมใส มีพรรคพวกมีสุตะ แกกวา เร่ืองท่ียงัไมมาถึง เร่ืองท่ีมา   
ถึงแลว โดยธรรม โดยวินยั และแมโดยสัตถุศาสน ช่ือวา มหาสงคราม แล.   
                หัวขอประจําเร่ือง จบ   
                ----------------   
                กฐนิเภท   
                 วาดวยกฐินไมเปนอันกรานเปนตน   
        [๑๑๒๔] กฐินใครไมไดกราน? กฐินใครไดกราน? กฐินไมเปนอันกรานดวยอาการ   
อยางไร? กฐินเปนอันกรานดวยอาการอยางไร?   
                 กฐินไมเปนอันกราน   
        [๑๑๒๕] คําวา กฐินใครไมไดกราน นัน้ ความวา กฐิน บุคคล ๒ พวก คือ   
ภิกษุผูไมไดกราน ๑ ภิกษุผูไมอนุโมทนา ๑ ไมเปนอันกรานกฐิน บุคคล ๒ พวกนี้ ไมเปน   
อันกราน.   
                  กฐนิเปนอันกราน   
        [๑๑๒๖] คําวา กฐินใครไดกราน นั้น ความวา กฐิน บุคคล ๒ พวกนี้ คือ   
ภิกษุผูกราน ๑ ภิกษุผูอนุโมทนา ๑ เปนอันกราน กฐิน บุคคล ๒ พวกนี้ เปนอันกราน.   
                    เหตุท่ีกฐนิไมเปนอันกราน   
        [๑๑๒๗] คําวา กฐินไมเปนอันกรานดวยอาการอยางไร นั้น คือ กฐินไมเปน   
อันกรานดวยอาการ ๒๔ คือ:   
๑. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงขีดรอย   
๒. กฐนิไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงซักผา   
๓. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงกะผา   
๔. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงตัดผา   
๕. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงเนาผา    
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๖. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงเยบ็ดน   
๗. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงทําลูกดุม   
๘. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงทํารังดุมใหม่ัน   
๙. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงประกอบผาอนวุาต   
๑๐. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงประกอบผาอนุวาตดานหนา   
๑๑. กฐนิไมเปนอันกราน ดวยอาการเพยีงดามผา   
๑๒. กฐนิไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงยอมเปนสีหมน   
๑๓. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงผาท่ีทํานิมิตไดมา   
๑๔. กฐนิไมเปนอันกราน ดวยผาท่ีพดูเลียบเคียงไดมา   
๑๕. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาท่ียืมเขามา   
๑๖. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาท่ีเก็บไวคางคืน   
๑๗. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาท่ีเปนนิสสัคคิยะ   
๑๘. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาท่ีมิไดทํากัปปะพนิทุ   
๑๙. กฐินไมเปนอันกราน เวนผาสังฆาฏิ   
๒๐. กฐินไมเปนอันกราน เวนผาอุตราสงค   
๒๑. กฐนิไมเปนอันกราน เวนผาอันตรวาสก   
๒๒. กฐินไมเปนอันกราน เวนจวีรมีขันธ ๕ หรือเกินกวา ๕ ซ่ึงตัดดีแลว ทําใหมี   
มณฑล เสร็จในวันนั้น   
๒๓. กฐนิไมเปนอันกราน นอกจากบุคคลกราน   
๒๔. กฐินไมเปนอันกรานโดยชอบ ถาภกิษุผูอยูนอกสีมา อนุโมทนากฐินนั้น   
กฐินไมเปนอันกราน แมดวยอาการอยางนี้.   
                  อธิบายเหตุท่ีไมไดกรานบางขอ   
        [๑๑๒๘] ท่ีช่ือวา ทํานิมิต คือ ภิกษุทํานิมิตวา เราจักกรานกฐนิดวยผาผืนนี้.   
ท่ีช่ือวา พูดเลียบเคียง คือ ภิกษุพูดเลียบเคียงดวยคิดวา จักยังผากฐินใหเกิดดวย   
การพูดเลียบเคียงนี้.   
ผาท่ีทายกไมไดหยิบยกใหเรียกวาผายืมเขามา.    
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ท่ีช่ือวา ผาเก็บไวคางคืน มี ๒ อยาง คือ ผาทําคางคืน ๑ ผาเก็บไวคางคืน ๑.   
ท่ีช่ือวา ผาเปนนิสสัคคิยะ คือ ภิกษกุําลังทําอยู อรุณข้ึนมา.   
กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการ ๒๔ อยางนี้.   
                เหตุท่ีกฐินเปนอันกราน   
        [๑๑๒๙] คําวา กฐินเปนอันกราน ดวยอาการอยางไร นั้น ความวา กฐิน   
ยอมเปนอันกรานดวยอาการ ๑๗ อยาง ดังตอไปนี้   
๑. กฐินเปนอันกราน ดวยผาใหม   
๒. กฐนิเปนอันกราน ดวยผาเทียมใหม   
๓. กฐินเปนอันกราน ดวยผาเกา   
๔. กฐินเปนอันกราน ดวยผาบังสุกุล   
๕. กฐินเปนอันกราน ดวยผาตกตามราน   
๖. กฐินเปนอันกราน ดวยผาท่ีไมไดทํานมิิตไดมา   
๗. กฐินเปนอันกราน ดวยผาท่ีไมไดพดูเลียบเคียงไดมา   
๘. กฐินเปนอันกราน ดวยผาท่ีไมไดยืมเขามา   
๙. กฐนิเปนอันกราน ดวยผาท่ีมิไดเก็บไวคางคืน   
๑๐. กฐินเปนอันกราน ดวยผาท่ีมิไดเปนนสิสัคคิยะ   
๑๑. กฐนิเปนอันกราน ดวยผาทํากัปปะพนิทุแลว   
๑๒. กฐนิเปนอันกราน ดวยผาสังฆาฏิ   
๑๓. กฐินเปนอันกราน ดวยผาอุตราสงค   
๑๔. กฐนิเปนอันกราน ดวยผาอันตรวาสก   
๑๕. กฐินเปนอันกราน ดวยจีวรมีขันธ ๕ หรือเกินกวา ซ่ึงตัดดีแลวทําใหมีมณฑล   
เสร็จในวนันั้น   
๑๖. กฐินเปนอันกราน เพราะบุคคลกราน   
๑๗. กฐินเปนอันกรานโดยชอบ ถาภิกษุผูอยูในสีมา อนุโมทนากฐินนั้น   
กฐินเปนอันกราน แมดวยอาการอยางนี้ กฐินเปนอันกราน ดวยอาการ ๑๗ อยางนี้.    
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                 ธรรมท่ีเกิดพรอมกัน   
        [๑๑๓๐] ถามวา ธรรมเทาไร ยอมเกดิพรอมกับการกรานกฐิน?   
ตอบวา ธรรม ๑๕ อยาง ยอมเกิดพรอมกับการกรานกฐิน คือ มาติกา ๘ ปลิโพธ ๒   
อานิสงส ๕ ธรรม ๑๕ อยางนี้ ยอมเกดิพรอมกับการกรานกฐิน.   
                ธรรมท่ีเปนปจจยัแหงประโยคเปนตน   
        [๑๑๓๑] ประโยค มีธรรมเทาไรเปนปจจัยโดยอนนัตรปจจัย เปนปจจยัโดยสมนันตร   
ปจจัย เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย   
เปนปจจยัโดยปจฉาชาตปจจยั เปนปจจัยโดยสหชาตปจจยั.   
บุพพกรณ ...   
การถอนผา ...   
การอธิษฐานผา ...   
การกราน ...   
มาติกา และปลิโพธ ...   
วัตถุ มีธรรมเทาไรเปนปจจยัโดยอนันตรปจจัย เปนปจจยัโดยสมนันตรปจจัย เปน   
ปจจัยโดยนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจยั   
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย.   
                 บุพพกรณเปนปจจัย   
        [๑๑๓๒] ประโยค มีบุพพกรณเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย เปนปจจยัโดยสมนันตร   
ปจจัย เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย. บุพพกรณ มีประโยคเปน   
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย. ประโยค มีบุพพกรณเปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย. ธรรม ๑๕ อยาง   
เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย.   
                การถอนผาเปนปจจัย   
        [๑๑๓๓] บุพพกรณ มีการถอนผาเปนปจจัยโดยอนนัตรปจจัย เปนปจจยัโดยสมนันตร   
ปจจัย เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย. การถอนผา มีบุพพกรณเปน   
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย. บุพพกรณ มีการถอนผา เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย. ธรรม ๑๕   
อยาง เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย.    
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                   การอธิษฐานผาเปนปจจยั   
        [๑๑๓๔] การถอนผา มีการอธิษฐานผาเปนปจจยัโดยอนันตรปจจยั เปนปจจัยโดย   
สมนันตรปจจยั เปนปจจัยโดยนิสสยปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั. การอธิษฐานผา   
มีการถอนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย. การถอนผามีการอธิษฐานเปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย. ธรรม   
๑๕ อยาง  เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั.   
                 การกรานเปนปจจยั   
        [๑๑๓๕] การอธิษฐานผา มีการกรานเปนปจจยัโดยอนันตรปจจยั เปนปจจยัโดย   
สมนันตรปจจยั เปนปจจัยโดยนิสสยปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั. การกรานมีการ   
อธิษฐานเปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย. การอธิษฐานผามีการกรานเปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย,   
ธรรม ๑๕ อยาง  เปนปจจยัโดยสหชาตปจจัย.   
                   มาติกาและปลิโพธิเปนปจจยั   
        [๑๑๓๖] การกราน มีมาติกาแลปลิโพธเปนปจจัยโดยอนันตรปจจยั เปนปจจัยโดย   
สมนันตรปจจยั เปนปจจัยโดยนิสสยปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั. มาติกาและปลิโพธ   
มีการกรานเปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย. การกรานมีมาติกาและปลิโพธเปนปจจัยโดยปจฉาชาต   
ปจจัย. ธรรม ๑๕ อยาง  เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั.   
                 ความหวังและหมดหวังเปนปจจัย   
        [๑๑๓๗] วัตถุ มีความหวังและหมดหวังเปนปจจัย โดยอนันตรปจจัย เปนปจจยัโดย   
สมนันตรปจจยั เปนปจจัยโดยนิสสยปจจยั เปนปจจยัโดยอุปนิสสยปจจยั. ความหวังและหมด   
หวัง มีวัตถุเปนปจจยัโดยปุเรชาตปจจัย. วตัถุมีความหวังและหมดหวัง เปนปจจยัโดยปจฉาชาต   
ปจจัย. ธรรม ๑๕ อยาง  เปนปจจยัโดยสหชาตปจจยั.   
                 นิทานเปนตนแหงบุพพกรณเปนตน   
        [๑๑๓๘] ถามวา บุพพกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปน   
ชาติ? มีอะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
การถอนผา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน   
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?    
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การอธิษฐานผา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน.   
การกราน มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน   
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
มาติกาและปลิโพธ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ?   
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ความหวังและหมดหวัง มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ?   
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ตอบวา บุพพกรณ มีประโยคเปนนิทาน มีประโยคเปนสมุทัย มีประโยคเปนชาติ   
มีประโยคเปนแดนเกิดกอน มีประโยคเปนองค มีประโยคเปนสมุฏฐาน.   
การถอนผา มีบุพพกรณเปนนิทาน มีบุพพกรณเปนสมุทัย มีบุพพกรณเปนชาติ มี   
บุพพกรณเปนแดนเกิดกอน มีบุพพกรณเปนองค มีบุพพกรณเปนสมุฏฐาน.   
การอธิษฐานผา มีการถอนเปนนิทาน มีการถอนเปนสมุทัย มีการถอนเปนชาติ มี   
การถอนเปนแดนเกดิกอน มีการถอนเปนองค มีการถอนเปนสมุฏฐาน.   
การกราน มีการอธิษฐานเปนนิทาน มีการอธิษฐานเปนสมุทัย มีการอธิษฐานเปนชาติ   
มีการอธิษฐานเปนแดนเกดิกอน มีการอธิษฐานเปนองค มีการอธิษฐานเปนสมุฏฐาน.   
มาติกาและปลิโพธ มีการกรานเปนนิทาน มีการกรานเปนสมุทัย มีการกรานเปนชาติ   
มีการกรานเปนแดนเกิดกอน มีการกรานเปนองค มีการกรานเปนสมุฏฐาน.   
ความหวังและหมดหวัง มีวัตถุเปนนิทาน มีวัตถุเปนสมุทัย มีวัตถุเปนชาติ มีวตัถุ   
เปนแดนเกดิกอน มีวัตถุเปนองค มีวัตถุเปนสมุฏฐาน.   
ถ. ประโยค มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
บุพพกรณ ...   
การถอนผา ...   
การอธิษฐานผา ...   
การกราน ...    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 393 
มาติกาและปลิโพธ ...   
วัตถุ ...   
ความหวังและหมดหวัง มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ?   
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ต. ประโยค มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตเุปนชาติ มีเหตุเปนแดนเกิด   
กอน มีเหตเุปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.   
การถอนผา ...   
การอธิษฐานผา ...   
การกราน ...   
มาติกาและปลิโพธ ...   
วัตถุ ...   
ความหวังและหมดหวัง มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตุเปนชาติ มีเหตุ   
เปนแดนเกดิกอน มีเหตุเปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.   
ถ. ประโยค มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร   
เปนแดนเกดิกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน ...   
บุพพกรณ ...   
การถอนผา ...   
การอธิษฐานผา ...   
การกราน ...   
มาติกาและปลิโพธ ...   
วัตถุ ...   
ความหวังและหมดหวัง มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ?   
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?   
ต. ประโยค มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจยัเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัยเปน   
แดนเกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.    
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บุพพกรณ ...   
การถอนผา ...   
การอธิษฐานผา ...   
การกราน ...   
มาติกาและปลิโพธ ...   
วัตถุ ...   
ความหวังและหมดหวัง มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจยัเปนชาติ มี   
ปจจัยเปนแดนเกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.   
                  สงเคราะหธรรม   
        [๑๑๓๙] ถามวา บุพพกรณ สงเคราะหดวยธรรมเทาไร?   
ตอบวา บุพพกรณ สงเคราะหดวยธรรม ๗ อยาง คือ ซักผา ๑ กะผา ๑ ตดัผา ๑   
เนาผา ๑ เย็บผา ๑ ยอมผา ๑ ทํากัปปะพนิทุ ๑ บุพพกรณ สงเคราะหดวยธรรม ๗ นี้.   
ถ. การถอนผา สงเคราะหดวยธรรมเทาไร?   
ต. การถอนผา สงเคราะหดวยธรรม ๓ อยาง คือ ผาสังฆาฏิ ๑ ผาอุตราสงค ๑   
ผาอันตรวาสก ๑.   
ถ. การอธิษฐานผา สงเคราะหดวยธรรมเทาไร?   
ต. การอธิษฐานผา สงเคราะหดวยธรรม ๓ อยาง คือ ผาสังฆาฏิ ๑ ผาอุตราสงค ๑   
ผาอันตรวาสก ๑.   
ถ. การกราน สงเคราะหดวยธรรมเทาไร?   
ต. การกราน สงเคราะหดวยธรรมอยางเดยีว คือ เปลงวาจา.   
                มูลเหตุแหงกฐินเปนตน   
        [๑๑๔๐] ถามวา กฐินมีมูลเทาไร? มีวัตถุเทาไร? มีภมิูเทาไร?   
ตอบวา กฐนิ มีมูลอยางเดียว คือ สงฆ มีวัตถุ ๓ คือ ผาสังฆาฏิ ๑ ผาอุตราสงค   
๑ ผาอันตรวาสก ๑ มีภูมิ ๖ คือ ผาทําดวยเปลือกไม ๑ ผาทําดวยฝาย ๑ ผาทําดวยไหม ๑   
ผาทําดวยขนสัตว ๑ ผาทําดวยปาน ๑ ผาทําดวยสัมภาระเจือกัน ๑.    
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                เปนตนแหงกฐินเปนตน   
        [๑๑๔๑] ถามวา กฐิน มีอะไรเปนเบ้ืองตน? มีอะไรเปนทามกลาง? มีอะไรเปนท่ีสุด?   
ตอบวา กฐนิมีบุพพกรณเปนเบ้ืองตน มีการทําเปนทามกลาง มีการกรานเปนท่ีสุด.   
                    องคของภิกษุผูกรานกฐิน   
        [๑๑๔๒] ถามวา ภิกษุประกอบดวยองคเทาไร ไมควรกรานกฐิน? ภิกษุประกอบ   
ดวยองคเทาไร ควรกรานกฐนิ?   
ตอบวา ภกิษุประกอบดวยองค ๘ ไมควรกรานกฐิน ภิกษปุระกอบดวยองค ๘ ควร   
กรานกฐิน.   
ถ. ภิกษุประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ไมควรกรานกฐิน?   
ต. ภิกษุไมรูบุพพกรณ ๑ ไมรูการถอนผา ๑ ไมรูการอธิษฐานผา ๑ ไมรูการกราน ๑   
ไมรูมาติกา ๑ ไมรูปลิโพธ ๑ ไมรูการเดาะกฐิน ๑ ไมรูอานิสงส ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้ ไมควรกรานกฐิน.   
ถ. ภิกษุประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ควรกรานกฐนิ?   
ต. ภิกษุรูบุพพกรณ ๑ รูการถอนผา ๑ รูการอธิษฐานผา ๑ รูการกราน ๑ รูมาติกา   
๑ รูปลิโพธ ๑ รูการเดาะกฐิน ๑ รูอานิสงส ๑.   
ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้ ควรกรานกฐนิ.   
                   การกรานกฐิน   
        [๑๑๔๓] ถามวา บุคคลพวกไหนกรานกฐินไมข้ึน? บุคคลพวกไหนกรานกฐินข้ึน?   
ตอบวา บุคคล ๓ พวกกรานกฐินไมข้ึน บุคคล ๓ พวกกรานกฐินข้ึน.   
ถ. บุคคล ๓ พวกเหลาไหน กรานกฐินไมข้ึน.   
ต. บุคคลอยูนอกสีมาอนุโมทนา ๑ เม่ืออนโุมทนาไมเปลงวาจา ๑ เม่ือเปลงวาจาไม   
ใหผูอ่ืนรู ๑ บุคคล ๓ พวกเหลานี้ กรานกฐินไมข้ึน.   
ถ. บุคคล ๓ พวกเหลาไหน กรานกฐินข้ึน?   
ต. บุคคลอยูในสีมาอนุโมทนา ๑ เม่ืออนุโมทนาเปลงวาจา ๑ เม่ือเปลงวาจาใหผูอ่ืน   
รู ๑ บุคคล ๓ พวกนี้กรานกฐินข้ึน.    
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                  วัตถุวิบัติเปนตน   
        [๑๑๔๔] ถามวา การกรานกฐินเทาไร ไมข้ึน? การกรานกฐินเทาไร ข้ึน?   
ตอบวา การกรานกฐิน ๓ อยาง ไมข้ึน การกรานกฐนิ ๓ อยาง ข้ึน.   
ถ. การกรานกฐิน ๓ อยางเหลาไหน ไมข้ึน?   
ต. ผาเปนของวิบัติโดยวัตถุ ๑ วิบัติโดยกาล ๑ วิบัติโดยการกระทํา ๑ การกรานกฐิน   
๓ อยางนี้ ไมข้ึน.   
ถ. การกรานกฐิน ๓ อยางเหลาไหน ข้ึน?   
ต. ผาเปนของถึงพรอมดวยวตัถุ ๑ ถึงพรอมดวยกาล ๑ ถึงพรอมดวยการกระทํา ๑   
การกรานกฐนิ ๓ อยางนี้ ข้ึน.   
                  ควรรูกฐินเปนตน   
        [๑๑๔๕] พึงรูจักกฐนิ พงึรูจักการกรานกฐิน พึงรูจักเดือนท่ีกรานกฐิน พึงรูจักวิบัติ   
แหงการกรานกฐิน พึงรูจกัสมบัติแหงการกรานกฐิน พึงรูจักการทํานิมิต พึงรูจักการพูดเลียบ   
เคียง พึงรูจักผาท่ียืมเขามา พงึรูจักผาท่ีเก็บไวคางคืน พึงรูจักผาท่ีเปนนสิสัคคีย.   
                  วิภาคคําวาพึงรูจกักฐินเปนตน   
        [๑๑๔๖] คําวา พึงรูจักกฐิน นั้น ความวา การรวบรวม การประชุมช่ือ การตั้งช่ือ   
การเรียกช่ือ ภาษา พยัญชนะ การกลาวธรรมเหลานั้น รวมเรียกวา กฐิน.   
คําวา พึงรูจักเดือนท่ีกรานกฐิน คือ พึงรูจักเดือนทายแหงฤดูฝน.   
คําวา พึงรูจักวบัิติแหงการกรานกฐิน ไดแก พึงรูจักวิบัติแหงการกรานกฐิน ดวย   
อาการ ๒๔ อยาง.   
คําวา พึงรูจักสมบัติแหงการกรานกฐิน ไดแก พึงรูจกัสมบัติแหงการกรานกฐิน   
ดวยอาการ ๑๗ อยาง.   
คําวา พึงรูจักการทํานิมิต คือ ทํานิมิตวา จกักรานกฐนิ ดวยผาผืนนี้.   
คําวา พึงรูจักการพูดเลียบเคียง คือ ทําการพูดเลียบเคียงดวยคิดวา จักยังผากฐิน   
ใหเกดิ ดวยการพูดเลียบเคียงนี้.   
คําวา พึงรูจักผาท่ียืมเขามา คือรูจักผาท่ีทายกมิไดหยิบยกให.    
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คําวา พึงรูจักผาท่ีเก็บไวคางคืน คือ พึงรูจักผาท่ีเก็บไวคางคืน ๒ อยาง คือ   
ทําคางคืน ๑ เก็บไวคางคืน ๑.   
คําวา พึงรูจักผาเปนนิสสัคคีย นั้น คือ เม่ือภิกษกุําลังทําผาอยูอรุณข้ึนมา.   
                อธิบายการกรานกฐิน   
        [๑๑๔๗] คําวา พึงรูจักการกรานกฐิน นั้น มีอธิบายวา ถาผากฐินบังเกิดแกสงฆ   
สงฆพึงปฏิบัติอยางไร? ภิกษผูุกรานพึงปฏิบัติอยางไร? ภิกษุผูอนุโมทนาพึงปฏิบัติอยางไร?   
สงฆพึงใหผากฐินแกภกิษุผูกรานกฐินดวยญัตติทุติยกรรม.   
ภิกษุผูกรานกฐินนั้น พึงซักขยําใหสะอาดแลว กะ ตัด เยบ็ ยอม ทําพินทุกัปปะ   
แลวกรานกฐินในวันนัน้เทียว ถาประสงคจะกรานกฐินดวยผาสังฆาฏิ พึงถอนผาสังฆาฏิผืนเกา   
เสีย พึงอธิษฐานผาสังฆาฏิผืนใหม เปลงวาจาวา ขาพเจากรานกฐินดวยผาสังฆาฏิผืนนี้, ถา   
ประสงคจะกรานกฐินดวยผาอุตราสงค พึงถอนผาอุตราสงคผืนเกาเสีย พึงอธิษฐานผาอุตราสงค   
ผืนใหม เปลงวาจาวา ขาพเจากรานกฐนิดวยผาอุตราสงคผืนนี้, ถาประสงคจะกรานกฐินดวยผา   
อันตรวาสก พงึถอนผาอันตรวาสกผืนเกาเสีย พึงอธิษฐานผาอันตรวาสกผืนใหม เปลงวาจาวา   
ขาพเจากรานกฐินดวยผาอันตรวาสกผืนนี้.   
อันภิกษุผูกรานกฐินนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ประคองอัญชลี   
กลาวอยางนี้วา ทานเจาขา กฐินของสงฆกรานแลว การกรานกฐินเปนธรรม ขอทานท้ังหลาย   
อนุโมทนาเถิด.   
ภิกษุผูอนุโมทนาเหลานั้น พงึหมผาอุตราสงคเฉวียงบา ประคองอัญชลี กลาวอยางนี้   
วา ผูมีอายุ กฐนิของสงฆกรานแลว การกรานกฐินเปนธรรม เราท้ังหลายอนุโมทนา.   
ภิกษุผูกรานกฐินนั้น พึงเขาไปหาภกิษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ประคอง   
อัญชลีกลาวอยางนีว้า ทานเจาขา กฐินของสงฆกรานแลว การกรานกฐนิเปนธรรม ขอทาน   
ท้ังหลายอนุโมทนาเถิด.   
ภิกษุผูอนุโมทนาเหลานั้น พงึหมผาอุตราสงคเฉวียงบา ประคองอัญชลีกลาวอยางนี้วา   
ผูมีอายุ กฐินของสงฆกรานแลว การกรานกฐินเปนธรรม เราท้ังหลายอนโุมทนา.   
ภิกษุผูกรานกฐินนั้น พึงเขาไปหาภกิษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ประคอง   
อัญชลีกลาวอยางนีว้า ผูมีอายุ กฐินของสงฆกรานแลว การกรานกฐินเปนธรรม ขอทาน   
อนุโมทนาเถิด.    
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ภิกษุผูอนุโมทนานั้น พึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา ประคองอัญชลีกลาวอยางนีว้า ผูมี   
อายุ กฐินของสงฆกรานแลว การกรานกฐนิเปนธรรม ขาพเจาอนุโมทนา.   
                    กรานกฐิน   
        [๑๑๔๘] ถามวา สงฆกรานกฐิน คณะกรานกฐนิ บุคคลกรานกฐิน หรือ?   
ตอบวา สงฆหาไดกรานกฐินไม คณะหาไดกรานกฐินไม แตบุคคลกรานกฐิน. ถา   
สงฆหาไดกรานกฐินไม คณะหาไดกรานกฐินไม แตบุคคลกรานกฐิน ไดช่ือวา สงฆไมไดกราน   
กฐิน คณะไมไดกรานกฐิน แตบุคคลกรานกฐิน.   
ถ. สงฆสวดปาติโมกข คณะสวดปาติโมกข บุคคลสวดปาติโมกข หรือ?   
ต. สงฆหาไดสวดปาติโมกขไม คณะหาไดสวดปาติโมกขไม แตบุคคลสวดปาติโมกข,   
สงฆหาไดสวดปาติโมกขไม คณะหาไดสวดปาติโมกขไม แตบุคคลสวดปาติโมกข ไดช่ือวา   
สงฆไมไดสวดปาติโมกข คณะไมไดสวดปาติโมกข แตบุคคลสวดปาติโมกข. หรือ เพราะ   
ความสามัคคีแหงสงฆ เพราะความสามัคคีแหงคณะ เพราะบุคคลสวด ไดช่ือวา สงฆสวด   
ปาติโมกข คณะสวดปาติโมกข บุคคลสวดปาติโมกข ฉันใด, สงฆหาไดกรานกฐินไม คณะ   
หาไดกรานกฐินไม แตบุคคลกรานกฐิน, เพราะสงฆอนุโมทนา เพราะคณะอนุโมทนา เพราะ   
บุคคลกราน ไดช่ือวา สงฆกรานกฐิน คณะกรานกฐนิ บุคคลกรานกฐิน ฉันนั้นเหมือนกัน.   
                   แกปญหาปลิโพธในมาติกา ๘   
        [๑๑๔๙] ทานมหากัสสปถามวา การเดาะกฐินมีการหลีกไปเปนท่ีสุด   
อันพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจา   
ขอถามทานถึงการเดาะกฐินนั่น ปลิโพธอยางไหนขาดกอน?   
                ทานพระอุบาลีตอบวา การเดาะกฐินมีการหลีกไปเปนท่ีสุด อัน   
พระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เม่ือภิกษุ   
หลีกไปดวยคิดวา จกัท้ิงอาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในจีวรขาดกอน, ปลิโพธ   
ในอาวาสขาดพรอมกับภิกษนุั้นไปนอกสีมา.   
        [๑๑๕๐] ม. การเดาะกฐินมีการทําเสร็จเปนท่ีสุด อันพระสุคตเจาผูเปน   
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจาขอถามทาน ถึงการ   
เดาะกฐินนัน่ ปลิโพธอยางไหนขาดกอน?    
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                อุ. การเดาะกฐินมีการทําเสร็จเปนท่ีสุด อันพระสุคตเจาผูเปน   
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เม่ือภกิษุหลีกไปดวยคิดวาจัก   
ท้ิงอาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในอาวาสขาดกอน เม่ือจีวรสําเร็จ ปลิโพธใน   
จีวรขาด.   
        [๑๑๕๑] ม. การเดาะกฐินมีการตกลงใจเปนท่ีสุด อันพระสุคตเจาผูเปน   
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจาขอถามทานถึงการ   
เดาะกฐินนัน่ ปลิโพธอยางไหนขาดกอน?   
                อุ. การเดาะกฐินมีการตกลงใจเปนท่ีสุด อันพระสุคตเจาผูเปน   
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เม่ือภกิขุหลีกไปดวยคิดวาจัก   
ท้ิงอาวาสนี้เสียละ ปลิโพธ ๒ อยาง ขาดพรอมกัน.   
        [๑๑๕๒] ม. การเดาะกฐินมีความเสียเปนท่ีสุด อันพระสุคตเจาผูเปน   
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจาขอถามทานถึงการ   
เดาะกฐินนัน่ ปลิโพธอยางไหนขาดกอน?   
                อุ. การเดาะกฐินมีการเสียเปนท่ีสุด อันพระสุคตเจาผูเปนเผา   
พันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เม่ือภิกษหุลีกไปดวยคิดวาจักท้ิง   
อาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในอาวาสขาดกอน  ปลิโพธในจีวรขาดเม่ือจีวร   
เสียหาย.   
        [๑๑๕๓] ม. การเดาะกฐินมีการฟงเปนท่ีสุด อันพระสุคตเจาผูเปน   
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจาขอถามทานถึงการ   
เดาะกฐินนัน่ ปลิโพธอยางไหนขาดกอน   
อุ. การเดาะกฐินมีการฟงเปนท่ีสุด อันพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุ   
แหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เม่ือภกิษุหลีกไปดวยคิดวาจักท้ิง   
อาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในจวีรขาดกอน ปลิโพธในอาวาสขาดพรอมกับ   
การฟงของภิกษุนั้น.   
        [๑๑๕๔] ม. การเดาะกฐินมีความส้ินหวังเปนท่ีสุด อันพระสุคตเจาผูเปน   
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจาขอถามทาน ถึงการ   
เดาะกฐินนัน่ ปลิโพธอยางไหนขาดกอน?    
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อุ. การเดาะกฐินมีความส้ินหวังเปนท่ีสุด อันพระสุคตเจาผูเปน   
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เม่ือภกิษุหลีกไปดวยคิดวาจัก   
ท้ิงอาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในอาวาสขาดกอน  ปลิโพธในจีวรขาดตอเม่ือ   
ส้ินความหวังในจีวรแลว.   
        [๑๑๕๕] ม. การเดาะกฐินมีการกาวลวงสีมาเปนท่ีสุด อันพระสุคตเจาผู   
เปนเผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจาขอถามทาน ถึง   
การเดาะกฐินนั่น ปลิโพธอยางไหนขาดกอน?   
อุ. การเดาะกฐินมีการกาวลวงสีมาเปนท่ีสุด อันพระสุคตเจา   
ผูเปนเผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เม่ือภกิษุหลีกไปดวย   
คิดวา จกัท้ิงอาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในจีวรขาดกอน  ปลิโพธในอาวาส   
ขาดเม่ือภิกษุนัน้ไปนอกสีมา.   
        [๑๑๕๖] ม. การเดาะกฐินมีการเดาะพรอมกัน อันพระสุคตเจาผูเปน   
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจาขอถามทานถึงการ   
เดาะกฐินนัน่ ปลิโพธอยางไหนขาดกอน?   
อุ. การเดาะกฐินมีการเดาะพรอมกัน อันพระสุคตเจาผูเปนเผา   
พันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เม่ือภิกษหุลีกไปดวยคิดวาจักท้ิง   
อาวาสนี้เสียละ ปลิโพธทั้ง ๒ ขาดพรอมกนั.   
                   การเดาะกฐิน   
        [๑๑๕๗] ถามวา การเดาะกฐินท่ีสงฆเปนใหญมีเทาไร? การเดาะกฐินที่บุคคลเปน   
ใหญมีเทาไร? การเดาะกฐินที่สงฆไมเปนใหญบุคคลไมเปนใหญมีเทาไร?   
ตอบวา การเดาะกฐินท่ีสงฆเปนใหญมีอยางเดียว คือ การเดาะในระหวาง.   
การเดาะกฐินท่ีบุคคลเปนใหญมี ๔ อยาง คือ เดาะกฐินมีการหลีกไปเปนท่ีสุด ๑ มี   
การทําเสร็จเปนท่ีสุด ๑ มีความตกลงใจเปนท่ีสุด ๑ มีความกาวลวงสีมาเปนท่ีสุด ๑.   
การเดาะกฐินท่ีสงฆไมเปนใหญ ท่ีบุคคลไมเปนใหญมี ๔ อยาง คือการเดาะกฐินมี   
การเสียเปนท่ีสุด ๑ มีการฟงเปนท่ีสุด ๑ มีความส้ินหวังเปนท่ีสุด ๑ มีการเดาะกฐินพรอมกัน ๑.    
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                 การเดาะกฐินภายในสีมาเปนตน   
        [๑๑๕๘] ถามวา การเดาะกฐินเทาไร เดาะภายในสีมา? การเดาะกฐินเทาไร เดาะ   
ภายนอกสีมา? การเดาะกฐินเทาไร บางอยางเดาะภายในสีมา บางอยางเดาะภายนอกสีมา?   
ตอบวา การเดาะกฐิน ๒ อยาง เดาะภายในสีมา คือ เดาะในระหวาง ๑ เดาะ   
พรอมกัน ๑.   
การเดาะกฐิน ๓ อยาง เดาะภายนอกสีมา คือ การเดาะกฐินมีความหลีกไปเปนท่ีสุด   
๑ มีความฟงเปนท่ีสุด ๑ มีความกาวลวงสีมาเปนท่ีสุด ๑.   
การเดาะกฐิน ๔ อยาง บางอยางเดาะภายในสีมา บางอยางเดาะภายนอกสีมา คือ   
การเดาะกฐินมีการทําเสร็จเปนท่ีสุด ๑ มีความตกลงใจเปนท่ีสุด ๑ มีความเสียเปนท่ีสุด ๑ มี   
ความส้ินหวังเปนท่ีสุด ๑.   
                การเดาะกฐนิเกดิข้ึนพรอมกันเปนตน   
        [๑๑๕๙] ถามวา การเดาะกฐินเทาไร เกิดดวยกัน ดับดวยกัน? การเดาะกฐิน   
เทาไร เกิดดวยกัน ดับตางกัน?   
ตอบวา การเดาะกฐิน ๒ อยางท่ีเกิดดวยกัน ดับดวยกนั คือ เดาะในระหวาง ๑   
เดาะพรอมกัน ๑.   
การเดาะกฐินนอกนั้น เกิดดวยกัน ดับตางกัน.   
                   กฐินเภท จบ   
                ----------------   
                 หัวขอประจําเร่ือง   
        [๑๑๖๐] ใคร ดวยอยางไร ธรรม ๑๕ อยาง นิทาน เหตุ ปจจยั สงเคราะห มูล   
เบ้ืองตน ประเภท บุคคล ๘ บุคคล ๓ การเดาะกฐนิ ๓ พงึรู การกราน การสวด ปลิโพธ   
เปนใหญ สีมา เกิดข้ึนและดบั.   
                    ปริวาร จบ   
                ----------------   
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                   อุปาลิปญจกะ   
                 อนิสสิตวรรคท่ี ๑   
                ทานพระอุบาลีเขาเฝา   
        [๑๑๖๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย   
บังคมนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวทูลถามปญหาวา ดังนี้:   
                    องคของภิกษุผูตองถือนิสัย   
พระพุทธเจาขา ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล จะไมถือนิสัยอยูตลอดชีวิต   
ไมได?   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ จะไมถือนสัิยอยูตลอด   
ชีวิตไมได. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมรูอุโบสถ   
๒. ไมรูอุโบสถกรรม   
๓. ไมรูปาติโมกข   
๔. ไมรูปาติโมกขุทเทศ   
๕. มีพรรษาหยอนหา   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสัยอยูตลอดชีวิตไมได.   
                   องคของภิกษุผูไมตองถือนิสัย   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยูตลอดชีวิต. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. รูอุโบสถ   
๒. รูอุโบสถกรรม   
๓. รูปาติโมกข   
๔. รูปาติโมกขุทเทศ   
๕. มีพรรษาไดหาหรือเกินหา   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยูตลอดชีวิต.    
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                องคของภิกษุผูตองถือนิสัยอีกนยัหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ จะไมถือนิสัยอยูตลอดชีวิตไมได. องค   
๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมรูปวารณา   
๒. ไมรูปวารณากรรม   
๓. ไมรูปาติโมกข   
๔. ไมรูปาติโมกขุทเทศ   
๕. มีพรรษาหยอนหา   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสัยอยูตลอดชีวิตไมได.   
                  องคของภิกษุผูไมตองถือนิสสัย   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยูตลอดชีวิต. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. รูปวารณา   
๒. รูปวารณากรรม   
๓. รูปาติโมกข   
๔. รูปาติโมกขุทเทศ   
๕. มีพรรษาไดหา หรือเกินหา   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสัยอยูตลอดชีวิต.   
                องคของภิกษุผูตองถือนิสัยอีกนยัหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ จะไมถือนิสัยอยูตลอดชีวิตไมได.   
องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมรูอาบัติและมิใชอาบัติ   
๒. ไมรูอาบัติเบาและอาบัตหินัก   
๓. ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ   
๔. ไมรูอาบัตช่ัิวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ   
๕. มีพรรษาหยอนหา   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสัยอยูตลอดชีวิตไมได.    
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                   องคของภิกษุผูไมตองถือนิสัย   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยูตลอดชีวิต. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. รูอาบัติและมิใชอาบัติ   
๒. รูอาบัติเบาและอาบัติหนัก   
๓. รูอาบัติมิสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ   
๔. รูอาบัติช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ   
๕. มีพรรษาไดหา หรือเกินหา   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสัยอยูตลอดชีวิต.   
                 ภิกษุผูท่ีไมใหควรอุปสมบทเปนตน   
        [๑๑๖๒] อุ. พระพุทธเจาขา ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ไมพึงใหอุปสมบท   
ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึง   
ใหสามเณรอุปฏฐาก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมอาจพยาบาลเองหรือส่ังผูอ่ืนใหพยาบาลอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริกผูอาพาธ   
๒. ไมอาจระงับเองหรือใหผูอ่ืนชวยระงับความกระสัน   
๓. ไมอาจบรรเทาเองหรือใหผูอ่ืนชวยบรรเทาความเบ่ือหนาย อันเกิดข้ึนโดยธรรม   
๔. ไมอาจแนะนําในธรรมอันยิ่งข้ึนไป   
๕. ไมอาจแนะนําในวนิัยอันยิ่งข้ึนไป.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไม   
พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                   ภกิษุผูควรใหอุปสมบทเปนตน   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสัย พึงใหสามเณร   
อุปฏฐาก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. อาจพยาบาลเองหรือส่ังผูอ่ืนใหพยาบาลอันเตวาสิก หรือสัทธิวิหาริกผูอาพาธ   
๒. อาจระงับเองหรือใหผูอ่ืนชวยระงับความกระสัน    
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๓. อาจบรรเทาเองหรือใหผูอ่ืนชวยบรรเทาความเบ่ือหนาย อันเกดิข้ึนโดยธรรม   
๔. อาจแนะนําในธรรมอันยิ่งข้ึนไป   
๕. อาจแนะนําในวนิัยอันยิ่งข้ึนไป   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก.   
                   ภกิษุผูไมควรใหอุปสมบทเปนตนอีกนยัหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค แมอ่ืนอีก ๕ ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสัย   
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมอาจฝกปรืออันเตวาสิก หรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาเปนสวนอภิสมาจาร   
๒. ไมอาจแนะนําอันเตวาสิก หรือสัทธิวหิาริก ในสิกขาเปนสวนเบื้องตนแหงพรหม   
จรรย   
๓. ไมแนะนําในศีลอันยิ่งข้ึนไป   
๔. ไมอาจแนะนําในจติอันยิ่งข้ึนไป   
๕. ไมอาจแนะนําในปญญาอันยิ่งข้ึนไป   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึง   
ใหสามเณรอุปฏฐาก.   
                   ภกิษุผูควรใหอุปสมบทเปนตน   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสัย พึงใหสามเณร   
อุปฏฐาก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. อาจฝกปรืออันเตวาสิก หรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาเปนสวนอภิสมาจาร   
๒. อาจแนะนาํอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาเปนสวนเบื้องตนแหงพรหม   
จรรย   
๓. อาจแนะนําในศีลอันยิ่งข้ึนไป   
๔. อาจแนะนําในจิตอันยิ่งข้ึนไป   
๕. อาจแนะนําในปญญาอันยิง่ข้ึนไป   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสัย พึงให   
สามเณรอุปฏฐาก.    
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                   องค ๕ ของภิกษุผูถูกลงโทษ   
        [๑๑๖๓] อุ. พระพุทธเจาขา สงฆพึงลงโทษแกภิกษผูุประกอบดวยองคเทาไรหนอ   
แล?   
พ. ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕. องค ๕ อะไรบาง?   
คือ:   
๑. เปนอลัชชี   
๒. เปนพาล   
๓. ไมใชเปนปกตัตตะ   
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ   
๕. มีอาชีววิบัติ   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. เปนผูมีศีลวบัิติ ในอธิศีล   
๒. เปนผูมีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร   
๓. เปนผูมีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ   
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ   
๕. มีอาชีววิบัติ   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. เปนผูประกอบดวยความคะนองกาย   
๒. เปนผูประกอบดวยความคะนองวาจา   
๓. เปนผูประกอบดวยความคะนองกายและวาจา   
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ   
๕. มีอาชีววิบัติ    
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ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. เปนผูประพฤติอนาจารทางกาย   
๒. เปนผูประพฤติอนาจารทางกาย   
๓. เปนผูประพฤติอนาจารทางกายและทางวาจา   
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ   
๕. มีอาชีววิบัติ   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. เปนผูประกอบดวยความลบลางทางกาย   
๒. เปนผูประกอบดวยความลบลางทางวาจา   
๓. เปนผูประกอบดวยความลบลางทางกายและทางวาจา   
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ   
๕. มีอาชีววิบัติ   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพทางกาย   
๒. เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพทางวาจา   
๓. เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพทางกายและวาจา   
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ   
๕. มีอาชีววิบัติ   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:    
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๑. ตองอาบัติแลวถูกลงโทษ แตยังใหอุปสมบท   
๒. ใหนิสัย   
๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก   
๔. ยินดีการสมมติใหเปนผูสอนภิกษณุี   
๕. แมไดรับสมมติแลว ยังสอนภิกษุณี   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ถูกสงฆลงโทษเพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น   
๒. ตองอาบัตอ่ืินอันเชนกัน   
๓. ตองอาบัติท่ีเลวกวานั้น   
๔. ติเตียนกรรม   
๕. ติเตียนภิกษุท้ังหลายผูทํากรรม   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. พูดติพระพทุธเจา   
๒. พูดติพระธรรม   
๓. พูดติพระสงฆ   
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ   
๕. มีอาชีววิบัติ   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แลฯ   
                อนิสสิตวรรค ท่ี ๑ จบ   
                ----------------    
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                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๑๖๔] อุโบสถ ๑ ปวารณา ๑ อาบัต ิ๑ อาพาธ ๑ อภิสมาจาร ๑ อลัชชี   
อธิศีล ๑ คะนอง ๑ อนาจาร ๑ ลบลาง ๑ มิจฉาทิฏฐิ ๑ อาบัติ ๑ เพราะอาบัติใด ๑ ติพระ   
พุทธเจา ๑ รวมเปนวรรคท่ี ๑ แลฯ   
                    นัปปฏิปสสัมภนวรรคท่ี ๒   
                 องคของภิกษุท่ีไมควรระงับกรรม   
        [๑๑๖๕] อุ. พระพุทธเจาขา ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล สงฆไมพึงระงับ   
กรรม?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆไมพึงระงับกรรม. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ตองอาบัติแลวถูกลงโทษ ยังใหอุปสมบท   
๒. ใหนิสัย   
๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก   
๔. ยินดีการสมมติใหเปนผูสอนภิกษณุี   
๕. แมไดรับสมมติแลว ยังสอนภิกษุณี   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับกรรม.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก สงฆไมพึงระงับกรรม. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ถูกสงฆลงโทษเพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น   
๒. ตองอาบัตอ่ืินอันเชนกัน   
๓. ตองอาบัติท่ีเลวกวานั้น   
๔. ติกรรม   
๕. ติภิกษุท้ังหลายผูทํากรรม   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับกรรม.    
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ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก สงฆไมพึงระงับกรรม. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. พูดติพระพทุธเจา   
๒. พูดติพระธรรม   
๓. พูดติพระสงฆ   
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ   
๕. มีอาชีววิบัติ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับกรรม.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก สงฆไมพึงระงับกรรม. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนอลัชชี   
๒. เปนพาล   
๓. ไมใชเปนปกตัตตะ   
๔. ทําการย่ํายใีนขอวัตร   
๕. ไมทําใหบริบูรณในสิกขา   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับกรรม.   
                  คุณสมบัติของภกิษุผูเขาสงคราม   
        [๑๑๖๖] อุ. พระพุทธเจาขา ภิกษุผูเขาสงคราม เมื่อเขาหาสงฆพึงต้ังธรรมเทาไรไว   
ในตน แลวเขาหาสงฆ   
พ. ดูกรอุบาลี อันภิกษุผูเขาสงคราม เม่ือเขาหาสงฆพึงต้ังธรรม ๕ อยางไวในตน   
แลวเขาหาสงฆ ธรรม ๕ อะไรบาง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูเขาสงคราม เม่ือเขาหาสงฆ   
๑. พึงมีจิตยําเกรง มีจิตเสมอดวยผาเช็ดธุลี เขาหาสงฆ   
๒. พึงเปนผูรูจักอาสนะ รูจกัการนั่ง   
๓. ไมเบียดภิกษุผูเถระ ไมกีดกันอาสนะภิกษุผูออนกวา พงึนั่งอาสนะอันควร   
๔. ไมพึงพดูเร่ืองตางๆ ไมพึงพูดติรัจฉานกถา   
๕. พึงกลาวธรรมดวยตนเอง หรือเชิญผูอ่ืนกลาว ไมพึงดหูม่ินอริยดษุณภีาพ    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 411 
ดูกรอุบาลี ถาสงฆทํากรรมท่ีควรพรอมเพรียงกันทํา ถาในกรรมนั้นภิกษุไมชอบใจ จะ   
พึงทําความเหน็แยงก็ได แลวควบคุมสามัคคีไว ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเธอคิดวา เราอยา   
มีความเปนตางๆ จากสงฆเลย.   
ดูกรอุบาลี อันภิกษุผูเขาสงคราม เมื่อเขาหาสงฆ พึงต้ังธรรม ๕ อยางนี้ไวในตน   
แลวเขาหาสงฆเถิด.   
                    องคของภิกษุผูพูดในสงฆ   
        [๑๑๖๗] อุ. พระพุทธเจาขา ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล เม่ือพูดในสงฆ   
ยอมไมเปนท่ีปรารถนาของชนหมูมาก ไมเปนท่ีพอใจของชนหมูมาก และไมเปนท่ีชอบใจของชน   
หมูมาก?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ เม่ือพูดในสงฆ ยอมไมเปนท่ีปรารถนา   
ของชนหมูมาก ไมเปนท่ีพอใจของชนหมูมาก และไมเปนท่ีชอบใจของชนหมูมาก. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนผูมีความคิดมืดมน   
๒. พูดซัดผูอ่ืน   
๓. ไมฉลาดในถอยคําท่ีเช่ือมถึงกัน   
๔. ไมโจทตามอาบัติในธรรมและวนิัยอันสมควร   
๕. ไมปรับตามอาบัติในธรรมและวนิัยอันสมควร   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เม่ือพูดในสงฆ ยอมไมเปนท่ีปรารถนา   
ของชนหมูมาก ไมเปนท่ีพอใจของชนหมูมาก และไมเปนท่ีชอบใจของชนหมูมาก.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ เม่ือพดูในสงฆยอมเปนท่ีปรารถนาของชนหมู   
มาก เปนท่ีพอใจของชนหมูมาก และเปนท่ีชอบใจของชนหมูมาก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมเปนผูมีความคิดมืดมน   
๒. ไมพูดซัดผูอ่ืน   
๓. ฉลาดในถอยคําท่ีเช่ือมถึงกัน   
๔. โจทตามอาบัติในธรรมและวินยัอันสมควร   
๕. ปรับตามอาบัติในธรรมและวินยัอันสมควร    
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ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เม่ือพูดในสงฆยอมเปนท่ีปรารถนาของชน   
หมูมาก เปนท่ีพอใจของชนหมูมาก และเปนท่ีชอบใจของชนหมูมาก.   
                 องคของภิกษุผูพดูในสงฆอีกนยัหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก เม่ือพูดในสงฆยอมไมเปนท่ีปรารถนา   
ของชนหมูมาก ไมเปนท่ีชอบใจของชนหมูมาก และไมเปนท่ีพอใจของชนหมูมาก. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนผูอวดอาง   
๒. เปนผูรุกราน   
๓. ยึดถืออธรรม   
๔. คานธรรม   
๕. กลาวถอยคําท่ีไรประโยชนมาก   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เม่ือพูดในสงฆยอมไมเปนท่ีปรารถนาของ   
ชนหมูมาก ไมเปนท่ีพอใจของชนหมูมาก และไมเปนท่ีชอบใจของชนหมูมาก.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ เม่ือพดูในสงฆ ยอมเปนท่ีปรารถนาของชนหมู   
มาก เปนท่ีพอใจของชนหมูมาก และเปนท่ีชอบใจของชนหมูมาก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมเปนผูอวดอาง   
๒. ไมเปนผูรุกราน   
๓. ยึดถือธรรม   
๔. คานอธรรม   
๕. ไมกลาวถอยคําท่ีไรประโยชนมาก   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล เม่ือพูดในสงฆ ยอมเปนท่ีปรารถนา   
ของชนหมูมาก เปนท่ีพอใจของชนหมูมาก และเปนท่ีชอบใจของชนหมูมาก.   
                 องคของภิกษุผูพดูในสงฆอีกนยัหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก เม่ือพูดในสงฆ ยอมไมเปนท่ี   
ปรารถนาของชนหมูมาก ไมเปนท่ีพอใจของชนหมูมาก และไมเปนท่ีชอบใจของชนหมูมาก.   
องค ๕ อะไรบาง? คือ:    
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๑. พูดขมขู   
๒. พูดไมใหโอกาสผูอ่ืน   
๓. ไมโจทตามอาบัติในธรรมและในวินยัอันสมควร   
๔. ไมปรับตามอาบัติในธรรมและในวินยัอันสมควร   
๕. ไมช้ีแจงตามความเห็น   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เม่ือพูดในสงฆ ยอมไมเปนท่ีปรารถนา   
ของชนหมูมาก ไมเปนท่ีพอใจของชนหมูมาก และไมเปนท่ีชอบใจของชนหมูมาก.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ เม่ือพดูในสงฆ ยอมเปนท่ีปรารถนาของชนหมู   
มาก เปนท่ีพอใจของชนหมูมาก และเปนท่ีชอบใจของชนหมูมาก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมพูดขมขู   
๒. พูดใหโอกาสผูอ่ืน   
๓. โจทตามอาบัติในธรรมและในวินัยอันสมควร   
๔. ปรับตามอาบัติในธรรมและในวินัยอันสมควร   
๕. ช้ีแจงตามความเห็น   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เม่ือพูดในสงฆ ยอมเปนท่ีปรารถนาของ   
ชนหมูมาก เปนท่ีพอใจของชนหมูมาก และเปนท่ีชอบใจของชนหมูมาก.   
                    อานิสงสในการเรียนวนิัย   
        [๑๑๖๘] อุ. พระพุทธเจาขา ในการเรียนวินยั มีอานิสงสเทาไรหนอแล?   
พ. ดูกรอุบาลี ในการเรียนวนิัยมีอานิสงส ๕ นี้. อานิสงส ๕ อะไรบาง คือ:   
๑. กองศีลเปนอันตนคุมครองรักษาไวดวยดี   
๒. เปนท่ีพึ่งพงิของผูถูกความสงสัยครอบงํา   
๓. เปนผูแกลวกลาพูดในทามกลางสงฆ   
๔. ขมข่ีขาศึกไดดวยดีโดยสหธรรม   
๕. เปนผูปฏิบัติเพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม   
ดูกรอุบาลี ในการเรียนวินยั มีอานิสงส ๕ นี้แล.   
                   นัปปฏิปสสัมภนวรรคท่ี ๒ จบ   
                        ----------------    
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                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๑๖๙] ตองอาบัติ ๑ เพราะอาบัติใด ๑ พูดติเตียน ๑ อลัชชี ๑ สงคราม ๑ มี   
ความคิดมืดมน ๑ อวดอาง ๑ ขมขู ๑ เรียนวินัย ๑.   
                  โวหารวรรคท่ี ๓   
                ภิกษุไมควรพดูในสงฆ   
        [๑๑๗๐] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ไมพึงพูดในสงฆ พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมรูอาบัติ   
๒. ไมรูสมุฏฐานอาบัติ   
๓. ไมรูประโยคอาบัติ   
๔. ไมรูความระงับอาบัติ   
๕. ไมฉลาดในการวนิิจฉัยอาบัติ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.   
                 ภิกษุควรพูดในสงฆ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพดูในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูอาบัติ   
๒. รูสมุฏฐานอาบัติ   
๓. รูประโยคอาบัติ   
๔. รูความระงับอาบัติ   
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัต ิ  
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ   
                  ภิกษุไมควรพดูในสงฆอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:    
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๑. ไมรูอธิกรณ   
๒. ไมรูสมุฏฐานอธิกรณ   
๓. ไมรูประโยคอธิกรณ   
๔. ไมรูความระงับอธิกรณ   
๕. ไมฉลาดในการวนิิจฉัยอธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.   
                 ภิกษุควรพูดในสงฆ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพดูในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูอธิกรณ   
๒. รูสมุฏฐานอธิกรณ   
๓. รูประโยคอธิกรณ   
๔. รูความระงับอธิกรณ   
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ   
 
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.   
                  ภิกษุไมควรพดูในสงฆอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. พูดขมขู   
๒. พูดไมใหโอกาสผูอ่ืน   
๓. ไมโจทตามอาบัติในธรรมและวนิัยอันสมควร   
๔. ไมปรับตามอาบัติในธรรมและวนิัยอันสมควร   
๕. ไมช้ีแจงตามความเห็น   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.   
                 ภิกษุควรพูดในสงฆ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพดูในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมพูดขมขู   
๒. พูดใหโอกาสผูอ่ืน    
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๓. โจทตามอาบัติในธรรมและวินยัอันสมควร   
๔. ปรับตามอาบัติในธรรมและวินยัอันสมควร   
๕. ช้ีแจงตามความเห็น   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.   
                  ภิกษุไมควรพดูในสงฆอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ไมรูอาบัติและอนาบัติ   
๒. ไมรูอาบัติเบาและอาบัตหินัก   
๓. ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติหาสวนเหลือมิได   
๔. ไมรูอาบัตช่ัิวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ   
๕. ไมรูอาบัติท่ีทําคืนไดและทําคืนไมได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.   
                 ภิกษุควรพูดในสงฆ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพดูในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูอาบัติและอนาบัติ   
๒. รูอาบัติเบาและอาบัติหนัก   
๓. รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติหาสวนเหลือมิได   
๔. รูอาบัติช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ   
๕. รูอาบัติท่ีทําคืนไดและทําคืนไมได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.   
                  ภิกษุไมควรพดูในสงฆอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ไมรูกรรม   
๒. ไมรูการทํากรรม    
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๓. ไมรูวัตถุของกรรม   
๔. ไมรูวัตรของกรรม   
๕. ไมรูความระงับกรรม   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.   
                 ภิกษุควรพูดในสงฆ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพดูในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูกรรม   
๒. รูการทํากรรม   
๓. รูวัตถุของกรรม   
๔. รูวัตรของกรรม   
๕. รูความระงับกรรม   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.   
                  ภิกษุไมควรพดูในสงฆอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ไมรูวัตถุ   
๒. ไมรูนิทาน   
๓. ไมรูบัญญัติ   
๔. ไมรูบทท่ีตกในภายหลัง   
๕. ไมรูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.   
                 ภิกษุควรพูดในสงฆ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพดูในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูวัตถุ   
๒. รูนิทาน  
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๓. รูบัญญัติ   
๔. รูบทท่ีตกในภายหลัง   
๕. รูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.   
                  ภิกษุไมควรพดูในสงฆอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมควรพดูในสงฆ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ถึงฉันทาคติ   
๒. ถึงโทสาคติ   
๓. ถึงโมหาคติ   
๔. ถึงภยาคติ   
๕. เปนอลัชชี   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.   
                 ภิกษุควรพูดในสงฆ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพดูในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมถึงฉันทาคติ   
๒. ไมถึงโทสาคติ   
๓. ไมถึงโมหาคติ   
๔. ไมถึงภยาคติ   
๕. เปนลัชชี   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.   
                  ภิกษุไมควรพดูในสงฆอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ถึงฉันทาคติ   
๒. ถึงโทสาคติ    
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๓. ถึงโมหาคติ   
๔. ถึงภยาคติ   
๕. ไมฉลาดในวินยั   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.   
                 ภิกษุควรพูดในสงฆ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพดูในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมถึงฉันทาคติ   
๒. ไมถึงโทสาคติ   
๓. ไมถึงโมหาคติ   
๔. ไมถึงภยาคติ   
๕. ฉลาดในวนิัย   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.   
                  ภิกษุไมควรพดูในสงฆอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ไมรูญัตติ   
๒. ไมรูการทําญัตติ   
๓. ไมรูอนุสาวนาแหงญัตติ   
๔. ไมรูสมถะแหงญัตติ   
๕. ไมรูความระงับแหงญัตติ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.   
                 ภิกษุควรพูดในสงฆ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพดูในสงฆ องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูญัตติ   
๒. รูการทําญัตติ    
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๓. รูอนุสาวนาแหงญัตติ   
๔. รูสมถะแหงญัตติ   
๕. รูความระงับแหงญัตติ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.   
                  ภิกษุไมควรพดูในสงฆอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ไมรูสุตตะ   
๒. ไมรูสุตตานุโลม   
๓. ไมรูวินยั   
๔. ไมรูวนิยานุโลม   
๕. ไมฉลาดในฐานะและอฐานะ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.   
                 ภิกษุควรพูดในสงฆ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพดูในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูสุตตะ   
๒. รูสุตตานุโลม   
๓. รูวินัย   
๔. รูวินยานุโลม   
๕. ฉลาดในฐานะและอฐานะ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.   
                  ภิกษุไมควรพดูในสงฆอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ไมรูธรรม   
๒. ไมรูธรรมานุโลม    
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๓. ไมรูวินยั   
๔. ไมรูวนิยานุโลม   
๕. ไมฉลาดในคําตนและคําปลาย   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ   
                 ภิกษุควรพูดในสงฆ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพดูในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูธรรม   
๒. รูธรรมานุโลม   
๓. รูวินัย   
๔. รูวินยานุโลม   
๕. ฉลาดในคําตนและคําปลาย   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.   
                โวหารวรรค ท่ี ๓ จบ   
                ----------------   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๑๗๑] อาบัติ ๑ อธิกรณ ๑ ขมขู ๑ รูอาบัติ ๑ กรรม ๑ วัตถุ ๑ อลัชชี ๑   
ไมฉลาด ๑ ญัตติ ๑ ไมรูสุตตะ ๑ ไมรูธรรม ๑ รวมเปนวรรคท่ี ๓ แลฯ   
                ทิฏฐาวิกรรมวรรคท่ี ๔   
                การทําความเหน็แยงท่ีไมเปนธรรม   
        [๑๑๗๒] อุ. การทําความเห็นแยงท่ีไมเปนธรรม มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงท่ีไมเปนธรรมนี้ มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง?   
คือ:   
๑. ทําความเหน็แยงในอนาบัติ   
๒. ทําความเหน็แยงในอาบัตท่ีิไมเปนเทสนาคามินี   
๓. ทําความเหน็แยงในอาบัตท่ีิแสดงแลว    
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๔. ทําความเหน็แยงพรอมกนั ๔-๕ รูป   
๕. ทําความเหน็แยงดวยนกึในใจ   
ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงไมเปนธรรม ๕ อยาง นีแ้ล.   
                 การทําความเหน็แยงท่ีเปนธรรม   
ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงท่ีเปนธรรมนี้ มี ๕ อยาง. ๕ อยาง อะไรบาง?   
คือ:   
๑. ทําความเหน็แยงในอาบัต ิ  
๒. ทําความเหน็แยงในอาบัตเิปนเทสนาคามินี   
๓. ทําความเหน็แยงในอาบัตอัินยังมิไดแสดง   
๔. ไมทําความเห็นแยงพรอมกัน ๔-๕ รูป   
๕. ไมทําความเห็นแยงดวยนกึในใจ   
ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงท่ีเปนธรรม ๕ อยาง นีแ้ล   
                  การทําความเห็นแยงท่ีไมเปนธรรมอีกนัยหนึง่   
ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงท่ีไมเปนธรรม แมอ่ืนอีก ๕ อยาง. ๕ อยางอะไร   
บาง? คือ:   
๑. ทําความเหน็แยงในสํานกัภิกษุนานาสังวาสก   
๒. ทําความเหน็แยงในสํานกัภิกษุผูอยูในสีมาตางกัน   
๓. ทําความเหน็แยงในสํานกัภิกษุมิใชปกตัตตะ   
๔. ทําความเหน็แยงพรอมกนั ๔-๕ รูป   
๕. ทําความเหน็แยงดวยนกึในใจ   
ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงท่ีไมเปนธรรม ๕ อยาง นี้แล.   
                 การทําความเหน็แยงท่ีเปนธรรม   
ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงท่ีเปนธรรมนี้ มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง? คือ:   
๑. ทําความเหน็แยงในสํานกัภิกษุสมานสังวาสก   
๒. ทําความเหน็แยงในสํานกัภิกษุผูอยูในสีมาเดียวกัน   
๓. ทําความเหน็แยงในสํานกัภิกษุผูเปนปกตัตตะ    
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๔. ไมทําความเห็นแยงพรอมกัน ๔-๕ รูป   
๕. ไมทําความเห็นแยงดวยนกึในใจ   
ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงท่ีเปนธรรม ๕ อยาง นีแ้ล.   
                    การรับประเคนท่ีใชไมได   
        [๑๑๗๓] อุ. การรับประเคนท่ีใชไมได มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี การรับประเคนท่ีใชไมไดนีมี้ ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง? คือ:   
๑. ของเขาใหดวยกาย ไมรับประเคนดวยกาย   
๒. ของเขาใหดวยกาย ไมรับประเคนดวยของเนื่องดวยกาย   
๓. ของเขาใหดวยของเนื่องดวยกาย ไมรับประเคนดวยกาย   
๔. ของเขาใหดวยของเนื่องดวยกาย ไมรับประเคนดวยของเนื่องดวยกาย   
๕. ของเขาใหดวยโยนให ไมรับประเคนดวยกาย หรือดวยของเนื่องดวยกาย   
ดูกรอุบาลี การรับประเคนท่ีใชไมได มี ๕ อยาง นี้แล.   
                การรับประเคนท่ีใชได   
ดูกรอุบาลี การรับประเคนท่ีใชไดนี้ มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง? คือ:   
๑. ของเขาใหดวยกาย รับประเคนดวยกาย   
๒. ของเขาใหดวยกาย รับประเคนดวยของเนื่องดวยกาย   
๓. ของเขาใหดวยของเนื่องดวยกาย รับประเคนดวยกาย   
๔. ของเขาใหดวยของเนื่องดวยกาย รับประเคนดวยของเนื่องดวยกาย   
๕. ของเขาใหดวยโยนให รับประเคนดวยกาย หรือดวยของเนื่องดวยกาย   
ดูกรอุบาลี การรับประเคนท่ีใชได ๕ อยาง นี้แล.   
                  ของท่ีไมเปนเดน   
        [๑๑๗๔] อุ. ของท่ีไมเปนเดน มีเทาไร พระพุทธเจาขา   
พ. ดูกรอุบาลี ของท่ีไมเปนเดนนี้มี ๕ อยาง ๕ อยางอะไรบาง คือ:   
๑. ภิกษุไมทําใหเปนกัปปยะ   
๒. ไมรับประเคน   
๓. ไมยกสงให    
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๔. ทํานอกหัตถบาส   
๕. มิไดกลาววา ท้ังหมดนัน้พอละ   
ดูกรอุบาลี ของท่ีไมเปนเดนมี ๕ อยาง นีแ้ล.   
                   ของท่ีเปนเดน   
ดูกรอุบาลี ของท่ีเปนเดนนี้ มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง? คือ:   
๑. ภิกษุทําใหเปนกัปปยะ   
๒. รับประเคน   
๓. ยกสงให   
๔. ทําในหัตถบาส   
๕. กลาววา ท้ังหมดนัน่พอละ   
ดูกรอุบาลี ของท่ีเปนเดน ๕ อยาง นี้แล.   
                   การหามภัตร   
        [๑๑๗๕] อุ. การหามภัตรยอมปรากฎดวยอาการเทาไร พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี การหามภัตร ยอมปรากฏดวยอาการ ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง?   
๑. การฉันยังปรากฏอยู   
๒. โภชนะปรากฏอยู   
๓. ผูใหอยูในหัตถบาส   
๔. เขานอมของเขามา   
๕. การหามปรากฏ   
ดูกรอุบาลี การหามภัตร ยอมปรากฏดวยอาการ ๕ นี้แล.   
                   ทําตามปฏิญญาท่ีไมเปนธรรม   
        [๑๑๗๖] อุ. การทําตามปฏิญญาท่ีไมเปนธรรม มีเทาไร พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี การทําตามปฏิญญาท่ีไมเปนธรรมนี้มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง?   
คือ:   
๑. ภิกษุเปนผูตองอาบัติปาราชิก เธอถูกโจทดวยอาบัติปาราชิก แตปฏิญญาวาตอง   
อาบัติสังฆาทิเสส สงฆปรับเธอดวยอาบัตสัิงฆาทิเสส จัดเปนทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม    
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๒. ภกิษุเปนผูตองอาบัติปาราชิก เธอถูกโจทดวยอาบัติปาราชิก แตปฏิญญาวา ตอง   
อาบัติปาจิตตีย สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาจติตีย จัดเปนทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม   
๓. ภิกษเุปนผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ เธอถูกโจทดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ แตปฏิญญา   
วา ตองอาบัตทุิกกฏ สงฆปรับเธอดวยอาบัติทุกกฏ จัดเปนทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม   
๔. ภิกษุเปนผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ เธอถูกโจทดวย   
อาบัติทุกกฏ แตปฏิญญาวา ตองอาบัติปาราชิก สงฆปรับเธอดวยอาบัตปิาราชิก จัดเปนทําตาม   
ปฏิญญาไมเปนธรรม   
๕. ภิกษุเปนผูตองอาบัติทุกกฏ เธอถูกโจทดวยอาบัติทุกกฏ แตปฏิญญาวาตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ จัดเปนทําตาม   
ปฏิญญาไมเปนธรรม   
ดูกรอุบาลี การทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม ๕ อยาง นีแ้ล.   
                    ทําตามปฏิญญาท่ีเปนธรรม   
ดูกรอุบาลี การทําตามปฏิญญาที่เปนธรรมนี้มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง? คือ:   
๑. ภิกษุเปนผูตองอาบัติปาราชิก เธอถูกโจทดวยอาบัติปาราชิก ปฏิญญาวาตองอาบัติ   
ปาราชิก  สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาราชิก  จัดเปนทําตามปฏิญญาท่ีเปนธรรม   
๒. ภกิษุเปนผูตองอาบัติสังฆาทิเสส เธอถูกโจทดวยอาบัติสังฆาทิเสส ปฏิญญาวา   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส สงฆปรับเธอดวยอาบัติสังฆาทิเสส จัดเปนทําตามปฏิญญาท่ีเปนธรรม   
๓. ภิกษเุปนผูตองอาบัติปาจิตตีย เธอถูกโจทดวยอาบัติปาจิตตีย ปฏิญญาวาตองอาบัติ   
ปาจิตตีย สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาจิตตีย จัดเปนทําตามปฏิญญาท่ีเปนธรรม   
๔. ภิกษุเปนผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ เธอถูกโจทดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ ปฏิญญาวา   
ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ จดัเปนทําตามปฏิญญาท่ีเปนธรรม   
๕. ภิกษุเปนผูตองอาบัติทุกกฏ เธอถูกโจทดวยอาบัติทุกกฏ ปฏิญญาวาตองอาบัติ   
ทุกกฏ สงฆปรับเธอดวยอาบัติทุกกฏ จัดเปนทําตามปฏิญญาท่ีเปนธรรม   
                  ไมควรทําโอกาส   
        [๑๑๗๗] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ขอใหทําโอกาส สงฆไมควรทํา   
โอกาส พระพุทธเจาขา?    
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พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ขอใหทําโอกาส สงฆไมควรทําโอกาส.   
องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนอลัชชี   
๒. เปนพาล   
๓. ไมใชเปนปกตัตตะ   
๔. เปนผูพูดประสงคใหเคล่ือนจากพรหมจรรย   
๕. ไมเปนผูพดูประสงคใหออกจากอาบัต ิ  
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ขอใหทําโอกาส สงฆไมควรทําโอกาส.   
                   ควรทําโอกาส   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ขอใหทําโอกาส สงฆควรทําโอกาส. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนลัชชี   
๒. เปนบัณฑติ   
๓. เปนปกตัตตะ   
๔. เปนผูพูดประสงคใหออกจากอาบัติ   
๕. ไมเปนผูพดูประสงคใหเคล่ือนจากพรหมจรรย   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ขอใหทําโอกาส สงฆควรทําโอกาส.   
                 ไมควรสนทนาวนิัย   
        [๑๑๗๘] อุ. ภิกษุท้ังหลายไมพึงสนทนาวินยักับภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล   
พระพุทธเจาขา?   
พ. ภิกษุท้ังหลายไมพึงสนทนาวินยักับภิกษุผูประกอบดวยองค ๕. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ไมรูวัตถุ   
๒. ไมรูนิทาน   
๓. ไมรูบัญญัติ    
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๔. ไมรูบทท่ีตกหลนภายหลัง   
๕. ไมรูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุท้ังหลายไมพึงสนทนาวนิยักับภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
                  ควรสนทนาวินยั   
ดูกรอุบาลี ภิกษุท้ังหลายพึงสนทนาวินยักบัภิกษุผูประกอบดวยองค ๕. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. รูวัตถุ   
๒. รูนิทาน   
๓. รูบัญญัติ   
๔. รูบทท่ีตกหลนในภายหลัง   
๕. รูทางถอยคําอันเขาสนธิเขากันได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุท้ังหลายพึงสนทนาวินยักบัภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
                    เหตุท่ีถามปญหา ๕ อยาง   
        [๑๑๗๙] อุ. การถามปญหามีเทาไร พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี การถามปญหานี้ มี ๕. อยาง ๕ อยางอะไรบาง? คือ:   
๑. ภิกษุถามปญหา เพราะความรูนอย เพราะงมงาย   
๒. เปนผูมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงถามปญหา   
๓. ถามปญหาเพราะความดหูม่ิน   
๔. เปนผูไมประสงคจะรู จึงถามปญหา   
๕. ถามปญหาดวยมนสิการวา ถาเราถามปญหาข้ึน ภกิษจุะพยากรณโดยชอบเทียว   
การพยากรณดงันี้นั้นเปนความดี ถาเราถามปญหาแลว เธอจักไมพยากรณโดยชอบเทียว เราจัก   
พยากรณแกเธอโดยชอบเทียว.   
ดูกรอุบาลี การถามปญหา ๕ นี้แล.   
                การอวดอางมรรคผล   
อุ. การอวดอางมรรคผล มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี การอวดอางมรรคผลนี้ มี ๕ อยาง. ๕ อยาง อะไรบาง? คือ:    
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๑. ภิกษุอวดอางมรรคผล เพราะความรูนอย เพราะความงมงาย   
๒. ภกิษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงอวดอางมรรคผล   
๓. อวดอางมรรคผล เพราะวกิลจริต เพราะจิตฟุงซาน   
๔. อวดอางมรรคผล เพราะสําคัญวาไดบรรลุ   
๕. อวดอางมรรคผลที่เปนจริง.   
ดูกรอุบาลี การอวดอางมรรคผล ๕ อยาง นี้แล.   
                วิสุทธิ ๕   
        [๑๑๘๐] อุ. วิสุทธิมีเทาไร พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี วิสุทธินี้ มี ๕ อยาง ๕ อยางอะไรบาง? คือ:   
สวดนิทานแลว นอกนั้นสวดดวยสุตบท นี้จัดเปนวิสุทธิท่ี ๑ สวดนิทาน สวด   
ปาราชิก ๔ แลว นอกนั้นสวดดวยสุตบท นี้จัดเปนวิสุทธิท่ี ๒ สวดนิทาน ปวดปาราชิก ๔   
สวดสังฆาทิเสส ๑๓ แลว นอกนั้นสวดดวยสุตบท นี้จัดเปนวิสุทธิท่ี ๓ สวดนิทาน สวด   
ปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ สวดอนยิต ๒ แลว นอกนั้นสวดดวยสุตบท นี้จัดเปนวิสุทธิ   
ท่ี ๔ สวดโดยพิสดารทีเดียว จัดเปนวิสุทธิท่ี ๕   
ดูกรอุบาลี วิสุทธิ ๕ อยาง นีแ้ล.   
                    โภชนะ ๕   
        [๑๑๘๑] อุ. โภชนะมีเทาไร หนอแล พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี โภชนะนี้ มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง? คือ:   
๑. ขาวสุก   
๒. ขนมสด   
๓. ขนมแหง   
๔. ปลา   
๕. เนื้อ   
ดูกรอุบาลี โภชนะ ๕ อยาง นี้แล.   
                   ทิฏฐาวิกรรมวรรค ท่ี ๔ จบ   
                ----------------    
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                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๑๘๒] ทําความเหน็แยง ๑ ทําความเห็นแยงอีกนัยหนึ่ง ๑ รับประเคน ๑ ของ   
เปนเดน ๑ หามภัตร ๑ ปฏิญญา ๑ ขอโอกาส ๑ สนทนา ๑ ถามปญหา ๑ อวดอางมรรคผล ๑   
วิสุทธิ ๑ โภชนะ ๑.   
                 อัตตาทานวรรคท่ี ๕   
                  หนาท่ีของโจทก   
        [๑๑๘๓] อุ. ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงกําหนดธรรมเทาไรไวในตน แลว   
โจทผูอ่ืน พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงกําหนดธรรม ๕ อยางไวในตน   
แลวโจทผูอ่ืน. ธรรม ๕ อยาง อะไรบาง? คือ:   
๑. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงกําหนดอยางนีว้า เราเปนผูมีความ   
ประพฤติทางกายบริสุทธ์ิหรือหนอ เราเปนผูประกอบดวยความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ ไมมีชอง   
ไมมีขอสอบสวนหรือ ธรรมนั้นของเรามีอยูหรือไมมี?   
ดูกรอุบาลี ถาภิกษไุมใชเปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ ไมใชเปนผูประกอบ   
ดวยความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ ไมมีชอง ไมมีขอสอบสวน จะมีผูวากลาวตอเธอวา เชิญทาน   
ศึกษาความประพฤติทางกายกอน จะมีคนวากลาวตอเธอดังนี้.   
๒. ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงกําหนดอยางนีว้า เราเปน   
ผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิหรือหนอ เราเปนผูประกอบดวยความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิ   
ไมมีชอง ไมมีขอสอบสวนหรือ ธรรมนั้นของเรามีอยูหรือไม?   
ดูกรอุบาลี ถาภิกษไุมใชเปนผูประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิ ไมใชเปนผูประกอบดวย   
ความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิ ไมมีชอง ไมมีขอสอบสวน จะมีผูวากลาวตอเธอวา เชิญทาน   
ศึกษาความประพฤติทางวาจากอน จะมีคนวากลาวตอเธอดังนี้.   
๓. ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงกําหนดอยางนีว้า เมตตาจิต   
ไมมีอาฆาต เราเขาไปต้ังไวแลวในหมูเพื่อนสพรหมจารหีรือ ธรรมนั้นของเรามีอยูหรือไมมี?   
ดูกรอุบาลี ถาภิกษไุมไดเขาไปต้ังเมตตาจิตไมมีอาฆาตในหมูเพื่อนสพรหมจารี จะมีผู   
กลาวตอเธอวา เชิญทานเขาไปต้ังเมตตาจิตในหมูเพื่อนสพรหมจารีกอน จะมีคนวากลาวตอเธอดังนี้    
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๔. ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงกําหนดอยางนีว้า เราเปน   
ผูมีสุตะมาก ทรงจําสุตะ ส่ังสมสุตะหรือหนอ ธรรมเหลานั้นใด งามในเบื้องตน งามในทามกลาง   
งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ ท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ ส้ินเชิง ธรรม   
เห็นปานนั้นเราไดฟงมาก ทรงจําไวคลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดีแลวดวยปญญา ธรรมนั้น   
ของเรามีอยูหรือไมมี?   
ดูกรอุบาลี ถาภิกษไุมใชเปนผูมีสุตะมาก ทรงจําสุตะ ส่ังสมสุตะ ธรรมเหลานั้นใด   
งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ัง   
พยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ ส้ินเชิง ธรรมเห็นปานนั้น เธอหาไดฟงมาก ทรงจําไวคลองปาก   
ข้ึนใจ แทงตลอดดีแลวดวยปญญาไม จะมีผูกลาวตอเธอวา เชิญทานเรียนคัมภีรกอน จะมีคน   
วากลาวตอเธอดังนี้.   
๕. ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงกําหนดอยางนีว้า เราจํา   
ปาติโมกขท้ังสองไดดี โดยพิสดาร สวดไพเราะคลองแคลวดี วินจิฉัยเรียบรอย โดยสุตตะ   
โดยอนุพยัญชนะหรือ ธรรมนั้นของเรามีอยูหรือไมมี?   
ดูกรอุบาลี ถาภิกษไุมใชเปนผูจําปาติโมกขท้ังสอง โดยพสิดาร สวดไพเราะคลอง   
แคลวดี วินิจฉัยเรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะไมได มีผูถามวา ทาน สิกขาบทนี้   
พระผูมีพระภาคตรัสไวท่ีไหน เธอถูกถามดังนี้ ยอมตอบไมถูกตอง จะมีผูวากลาวตอเธอวา เชิญ   
ทานเรียนวินยักอน จะมีคนวากลาวตอเธอดังนี้.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกประสงคโจทผูอ่ืน พึงกําหนดธรรม ๕ อยางนี้ไวในตน แลว   
โจทผูอ่ืนเถิด.   
                    หนาท่ีของโจทกอีกนยัหนึ่ง   
        [๑๑๘๔] อุ. ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงต้ังธรรมเทาไรไวในตน แลวโจท   
ผูอ่ืน พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงต้ังธรรม ๕ อยางไวในตนแลว   
โจทผูอ่ืน. ธรรม ๕ อยางอะไรบาง? คือ:   
๑. เราจักพดูโดยกาลอันควร จักไมพดูโดยกาลไมควร    
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๒. เราจักพูดดวยคําจริง จักไมพูดดวยคําเท็จ   
๓. เราจักพูดดวยคําสุภาพ จกัไมพูดดวยคําหยาบ   
๔. เราจักพูดดวยคําประกอบดวยประโยชน จักไมพดูดวยคําไมประกอบดวยประโยชน   
๕. เราจักมีเมตตาจิตพูด จกัไมมุงรายพูด   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงต้ังธรรม ๕ อยางนี้ไวในตนแลวโจท   
ผูอ่ืนเถิด.   
                    โจทกควรใฝใจถึงธรรม   
        [๑๑๘๕] อุ. ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงมนสิการธรรมเทาไรไวในตน แลว   
โจทผูอ่ืน พระพุทธเจา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงมนสิการธรรม ๕ อยางไวในตน   
แลวโจทผูอ่ืน. ธรรม ๕ อยาง อะไรบาง? คือ:   
๑. ความการุญ   
๒. ความหวังประโยชน   
๓. ความเอ็นด ู  
๔. ความออกจากอาบัติ   
๕. ความทําวนิัยเปนเบ้ืองตน   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอ่ืน พึงมนสิการธรรม ๕ อยางนี้ไวในตน   
แลวโจทผูอ่ืน.   
                 องคของภิกษุผูไมควรใหทําโอกาส   
        [๑๑๘๖] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ขอใหทําโอกาส สงฆไมควรทํา   
โอกาส พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ขอใหทําโอกาส สงฆไมควรทําโอกาส. องค   
๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธ์ิ   
๒. เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธ์ิ   
๓. เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธ์ิ   
๔. เปนผูเขลา ไมฉลาด    
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๕. ถูกซักเขา ไมอาจใหคําตอบขอท่ีซัก   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ขอใหทําโอกาส สงฆไมควรทําโอกาส.   
                  องคของภิกษุผูควรใหทําโอกาส   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ขอใหทําโอกาส สงฆควรทําโอกาส. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ   
๒. เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิ   
๓. เปนผูมีอาชีวะบริสุทธ์ิ   
๔. เปนบัณฑิต ผูฉลาด   
๕. ถูกซักเขา อาจใหคําตอบขอท่ีซัก   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ขอใหทําโอกาส. สงฆควรทําโอกาส.   
                    รับอธิกรณ   
        [๑๑๘๗] อุ. ภิกษุผูประสงคจะรับอธิกรณ พึงรับอธิกรณ ประกอบดวยองคเทาไร   
พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประสงคจะรับอธิกรณ พึงรับอธิกรณ ประกอบดวยองค ๕.   
องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ภิกษุผูประสงคจะรับอธิกรณ พึงพิจารณาอยางนี้วา เราประสงคจะรับอธิกรณนี้   
เปนกาลสมควรหรือไมท่ีจะรับอธิกรณนี้ ถาภิกษพุิจารณาอยูรูอยางนีว้าเปนกาลไมสมควรท่ีจะรับ   
อธิกรณนี้ หาใชเปนกาลสมควรไม อธิกรณนั้น ภกิษุไมพงึรับไว   
๒. ก็ถาภกิษุพจิารณาอยู รูอยางนี้วา เปนกาลสมควรท่ีจะรับอธิกรณนี้ หาใชเปนการ   
ไมสมควรไม ภิกษนุั้นพึงพิจารณาตอไปวา เราประสงคจะรับอธิกรณนี้ อธิกรณนี้เปนเร่ืองจริง   
หรือไม ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา อธิกรณนี้เปนเร่ืองไมจริง หาใชเปนเร่ืองจริงไม อธิกรณ   
นั้น ภกิษุไมพงึรับไว.   
๓. ก็ถาภิกษุพจิารณาอยู รูอยางนี้วา อธิกรณนี้เปนเร่ืองจริง หาใชเปนเร่ืองไมจริงไม   
ภิกษนุั้นพึงพิจารณาตอไปวา เราประสงคจะรับอธิกรณนี้ อธิกรณนี้ประกอบดวยประโยชนหรือไม   
ถาภิกษุพจิารณาอยูรูอยางนีว้า อธิกรณนี้ ไมประกอบดวยประโยชน หาใชประกอบดวยประโยชน   
ไม อธิกรณนัน้ ภิกษุไมพึงรับไว.    
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๔. ก็ถาภกิษุพจิารณาอยูรูอยางนี้วา อธิกรณนี้ ประกอบดวยประโยชน หาใชประกอบ   
ดวยประโยชนไม ภิกษุนั้นพงึพิจารณาตอไปวา เม่ือเรารับอธิกรณนี้ไว จกัไดภิกษุผูเคยเห็นเคย   
คบกัน เปนฝายโดยธรรมวินยัหรือไม ถาภกิษุพิจารณาอยูรูอยางนีว้าเม่ือเรารับอธิกรณนี้ไว จกั   
ไมไดภกิษุผูเคยเหน็เคยคบกนัเปนฝายโดยธรรมโดยวินัย อธิกรณนั้น ภกิษุไมพึงรับไว.   
๕. ก็ถาภิกษุพจิารณาอยูรูอยางนี้วา เม่ือเรารับอธิกรณนี้ไวจักไดภิกษุผูเคยเห็นเคย   
คบกัน เปนฝายโดยธรรมโดยวินยั ภิกษนุั้นพึงพิจารณาตอไปวา เม่ือเรารับอธิกรณนี้ไว ความ   
บาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ   
ความถือตางแหงสงฆ ความกระทําตางแหงสงฆ ซ่ึงมีการนั้นเปนเหตุ จักมีแกสงฆหรือไม ถา   
ภิกษพุิจารณาอยูรูอยางนีว้า เม่ือเรารับอธิกรณนี้ไว ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง   
ความววิาท ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ ความถือตางแหงสงฆ ความกระทําตาง   
แหงสงฆ ซ่ึงมีการนั้นเปนเหตุ จักมีแกสงฆ อธิกรณนั้นภกิษุไมพึงรับไว.   
ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เม่ือเรารับอธิกรณนี้ไว ความบาดหมาง ความทะเลาะ   
ความแกงแยง ความววิาท ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ ความถือตางแหงสงฆ ความ   
กระทําตางแหงสงฆ ซ่ึงมีการนั้นเปนเหตุ จักไมมีแกสงฆ อธิกรณนั้นภิกษพุึงรับไว.   
ดูกรอุบาลี อธิกรณท่ีประกอบดวยองค ๕ อยางนี้แล ภิกษุรับไวจกัไมกอความ   
เดือดรอนใหแมในภายหลังแล.   
                   องคแหงภกิษุผูมีอุปการะมาก   
        [๑๑๘๘] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล เปนผูมีอุปการะมากแกภกิษพุวก   
กออธิกรณ พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ เปนผูมีอุปการะมากแกภิกษุพวกกออธิกรณ.   
องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู เปนผู   
มีปกติเหน็ภยัในโทษมีประมาณนอยสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย.    
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๒. เปนผูมีสุตะมาก ทรงสุตะ ส่ังสมสุตะ ธรรมเหลานั้นใด งามในเบ้ืองตน งามใน   
ทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ   
ส้ินเชิง ธรรมเห็นปานนั้น เธอเปนผูไดสดบัมากทรงจําไว คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดีแลว   
ดวยปญญา.   
๓. เธอจําปาติโมกขท้ังสองไดดีโดยพิสดาร สวดไพเราะ คลองแคลว วนิิจฉัยถูกตอง   
โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ.   
๔. เปนผูตั้งอยูในวนิัย ไมงอนแงน.   
๕. เปนผูสามารถใหคูความท้ังสองเบาใจ ใหเขาใจ ใหเพงพินิจพจิารณา เล่ือมใส.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูมีอุปการะมากแกภกิษพุวกกอธิกรณ.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ เปนผูมีอุปการะมากแกภิกษุพวกกอ   
อธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธ์ิ   
๒. เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธ์ิ   
๓. เปนผูมีอาชีวะบริสุทธ์ิ   
๔. เปนบัณฑิต ผูฉลาด   
๕. ถูกซักเขา อาจใหคําตอบขอท่ีซัก   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ เหลานี้แล เปนผูมีอุปการะมากแกภิกษพุวกกอ   
อธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ เปนผูมีอุปการะมากแกภิกษพุวกกอ   
อธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูวัตถุ   
๒. รูนิทาน   
๓. รูบัญญัติ   
๔. รูบทท่ีตกหลนภายหลัง   
๕. รูถอยคําอันเขาสนธิกันได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูมีอุปการะมากแกภกิษพุวกกออธิกรณ.    
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                   องคของภิกษุผูไมควรซักถาม   
        [๑๑๘๙] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ไมพึงซักถาม พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมพึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมรูสุตตะ   
๒. ไมรูสุตตานุโลม   
๓. ไมรูวินยั   
๔. ไมรูวนิยานุโลม   
๕. ไมฉลาดในฐานะและอฐานะ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงซักถาม.   
                    องคของภิกษุผูควรซักถาม   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูสุตตะ   
๒. รูสุตตานุโลม   
๓. รูวินัย   
๔. รูวินยานุโลม   
๕. ฉลาดในฐานะและอฐานะ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงซักถาม.   
                    องคของภิกษุผูไมควรซักถามอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ ไมพึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง?   
คือ:   
๑. ไมรูธรรม   
๒. ไมรูธรรมานุโลม   
๓. ไมรูวินยั   
๔. ไมรูวนิยานุโลม   
๕. ไมฉลาดในคําตนและคําหลัง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงซักถาม.    
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                    องคของภิกษุผูควรซักถาม   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง คือ:   
๑. รูธรรม   
๒. รูธรรมานุโลม   
๓. รูวินัย   
๔. รูวินยานุโลม   
๕. ฉลาดในคําตนและคําหลัง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงซักถาม.   
                    องคของภิกษุผูไมควรซักถามอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ ไมพึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง?   
คือ:   
๑. ไมรูวัตถุ   
๒. ไมรูนิทาน   
๓. ไมรูบัญญัติ   
๔. ไมรูบทท่ีตกหลนภายหลัง   
๕. ไมรูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงซักถาม.   
                    องคของภิกษุผูควรซักถาม   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูวัตถุ   
๒. รูนิทาน   
๓. รูบัญญัติ   
๔. รูบทท่ีตกหลนภายหลัง   
๕. รูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงซักถาม.    
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                    องคของภิกษุผูไมควรซักถามอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ ไมพึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง?   
คือ:   
๑. ไมรูอาบัติ   
๒. ไมรูสมุฏฐานอาบัติ   
๓. ไมรูประโยคอาบัติ   
๔. ไมรูความระงับอาบัติ   
๕. ไมฉลาดในการวนิิจฉัยอาบัติ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงซักถาม.   
                    องคของภิกษุผูควรซักถาม   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงซักถาม องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูอาบัติ   
๒. รูสมุฏฐานอาบัติ   
๓. รูประโยคอาบัติ   
๔. รูความระงับอาบัติ   
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัต ิ  
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงซักถาม.   
                    องคของภิกษุผูไมควรซักถามอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ ไมพึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง?   
คือ:   
๑. ไมรูอธิกรณ   
๒. ไมรูสมุฏฐานอธิกรณ   
๓. ไมรูประโยคอธิกรณ   
๔. ไมรูความระงับอธิกรณ   
๕. ไมฉลาดในการวนิิจฉัยอธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงซักถาม.    
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                    องคของภิกษุผูควรซักถาม   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูอธิกรณ   
๒. รูสมุฏฐานอธิกรณ   
๓. รูประโยคอธิกรณ   
๔. รูความระงับอธิกรณ   
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงซักถาม.   
                    อัตตาทานวรรค ท่ี ๕ จบ   
                 --------------   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๑๙๐] บริสุทธ์ิ ๑ กาล ๑ ความการุญ ๑ โอกาส ๑ รับอธิกรณ ๑ อธิกรณ ๑   
และอธิกรณอีกนัยหนึ่ง ๑ วตัถุ ๑ สุตตะ ๑ ธรรม ๑ วัตถุอีกนัยหนึ่ง ๑ อาบัติ ๑ อธิกรณ.   
                  ธุดงควรรคท่ี ๖   
                  ถืออยูปาเปนตน   
        [๑๑๙๑] อุ. ภิกษุผูถืออยูปามีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถืออยูปานี้มี ๕ จําพวก. ๕ จําพวก อะไรบาง? คือ:   
๑. เพราะเปนผูเขลา งมงาย จงึถืออยูปา   
๒. เปนผูมีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา จึงถืออยูปา   
๓. เพราะวกิลจริต มีจิตฟุงซาน จึงถืออยูปา   
๔. เพราะเขาใจวา พระพุทธเจา สาวกของพระพุทธเจา สรรเสริญ จึงถืออยูปา   
๕. เพราะอาศัยความมักนอย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงัด และเพราะอาศัย   
ความเปนแหงการอยูปามีประโยชน ดวยความปฏิบัติงามนี้ จึงถืออยูปา   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถืออยูปามี ๕ จําพวก นีแ้ล.    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 439 
อุ. ภิกษุผูถือเทีย่วบิณฑบาต มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...   
อุ. ภิกษุผูถือผาบังสุกุล มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...   
อุ. ภิกษุผูถืออยูโคนไม มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...   
อุ. ภิกษุผูถืออยูปาชา มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...   
อุ. ภกิษุผูถืออยูในท่ีแจง มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...   
อุ. ภิกษุผูถือทรงผา ๓ ผืน มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...   
อุ. ภิกษุผูถือเทีย่วตามแถว มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...   
อุ. ภิกษุผูถือการนั่ง มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...   
อุ. ภิกษุผูถืออยูในเสนาสนะตามท่ีจัดไว มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...   
อุ. ภิกษุผูถือนัง่ฉัน ณ อาสนะแหงเดยีว มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...   
อุ. ภิกษุผูถือการหามภัตรท่ีเขานํามาถวายเม่ือภายหลัง มีเทาไรหนอแล พระพุทธ   
เจาขา? ...   
อุ. ภิกษุผูถือการฉันเฉพาะในบาตร มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรนี้มี ๕ จําพวก. ๕ จําพวกอะไรบาง? คือ:   
๑. เพราะเปนผูเขลา งมงาย จงึถือฉันเฉพาะในบาตร   
๒. เพราะผูมีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา จึงถือฉันเฉพาะในบาตร   
๓. เพราะวกิลจริต มีจิตฟุงซาน จึงถือฉันเฉพาะในบาตร   
๔. เพราะเขาใจวา พระพุทธเจา สาวกของพระพุทธเจาสรรเสริญ จึงถือฉันเฉพาะ   
ในบาตร   
๕. เพราะอาศัยความมักนอย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงัด และอาศัยความ   
เปนแหงการฉนัเฉพาะในบาตร มีประโยชนดวยความปฏิบัติงามนี้ จึงถึงฉันเฉพาะในบาตร   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรมี ๕ จําพวก นีแ้ล.   
                 ธุดงควรรคท่ี ๖ จบ   
                ----------------    
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                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๑๙๒] ถืออยูปา ๑ ถือเที่ยวบิณฑบาต ๑ ถือทรงผาบังสุกุล ๑ ถืออยูโคนไม ๑   
ถืออยูปาชาเปนท่ีครบหา ๑ ถืออยูในท่ีกลางแจง ๑ ถือทรงผา ๓ ผืน ๑ ถือเที่ยวตามแถว ๑   
ถือการนั่ง ๑ ถืออยูในเสนาสนะตามท่ีจดัไว ๑ ถือนั่งฉัน ณ อาสนะแหงเดียว ๑ ถือหามภัตรท่ี   
เขานํามาถวายเม่ือภายหลัง ๑ ถือฉันเฉพาะในบาตร ๑.   
                  -----------   
                 มุสาวาทวรรคท่ี ๗   
                มุสาวาท   
        [๑๑๙๓] อุ. มุสาวาท มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี มุสาวาทนี้มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง? คือ:   
๑. มีอยู มุสาวาทถึงตองอาบัติปาราชิก   
๒. มีอยู มุสาวาทถึงตองอาบัติสังฆาทิเสส   
๓. มีอยู มุสาวาทถึงตองอาบัติถุลลัจจัย   
๔. มีอยู มุสาวาทถึงตองอาบัติปาจิตตีย   
๕. มีอยู มุสาวาทถึงตองอาบัติทุกกฏ   
ดูกรอุบาลี มุสาวาท ๕ อยาง นี้แล.   
                งดอุโบสถหรือปวารณา   
        [๑๑๙๔] อุ. พระพุทธเจาขา ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล งดอุโบสถหรือ   
ปวารณาในทามกลางสงฆ สงฆพึงกําจัดเสียวา อยาเลย ภกิษุ เธออยาไดทําความบาดหมาง   
อยาไดทําความทะเลาะ อยาไดทําความแกงแยง อยาไดทําความววิาทกนั ดังนี้ แลวทําอุโบสถ   
หรือปวารณา?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ งดอุโบสถหรือปวารณา ในทามกลางสงฆ   
สงฆพึงกําจัดเสียวา อยาเลย ภิกษุ เธออยาไดทําความบาดหมาง อยาไดทําความทะเลาะ อยา   
ไดทําความแกงแยง อยาไดทําความววิาทกนั ดังนี้ แลวทําอุโบสถหรือปวารณา. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:    
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๑. เปนอลัชชี   
๒. เปนพาล   
๓. มิใชปกตัตตะ   
๔. เปนผูกลาวประสงคจะใหเคล่ือนจากพรหมจรรย   
๕. หาใชเปนผูกลาวประสงคใหออกจากอาบัติไม.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล งดอุโบสถหรือปวารณาในทามกลางสงฆ   
สงฆพึงกําจัดเสียวา อยาเลย ภิกษุ เธออยาไดทําความบาดหมาง อยาไดทําความทะเลาะ อยา   
ไดทําความแกงแยง อยาไดทําความววิาทกนั ดังนี้ แลวทําอุโบสถ หรือปวารณา.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค แมอ่ืนอีก ๕ งดอุโบสถหรือปวารณาในทามกลาง   
สงฆ สงฆพึงกําจัดเสียวา อยาเลย ภิกษุ เธออยาไดทําความบาดหมาง อยาไดทําความทะเลาะ   
อยาไดทําความแกงแยง อยาไดทําความวิวาทกัน ดังนีแ้ลวทําอุโบสถหรือปวารณา. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธ์ิ   
๒. เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธ์ิ   
๓. เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธ์ิ   
๔. เปนผูเขลา ไมฉลาด   
๕. เปนผูกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล งดอุโบสถ หรือปวารณาในทามกลางสงฆ   
สงฆพึงกําจัดเสียวา อยาเลย ภิกษุ เธออยาไดทําความบาดหมาง อยาไดทําความทะเลาะ อยา   
ไดทําความแกงแยง อยาไดทําความววิาทกนั ดังนีแ้ลวทําอุโบสถ หรือปวารณา.   
                 องคของภิกษุผูไมควรใหคําซักถาม   
        [๑๑๙๕] อุ. สงฆไมพึงใหคําซักถาม แกภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล   
พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี สงฆไมพึงใหคําซักถาม แกภิกษุประกอบดวยองค ๕. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:    
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๑. ไมรูอาบัติและอนาบัติ   
๒. ไมรูอาบัติเบาและอาบัตหินัก   
๓. ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติหาสวนเหลือมิได.   
๔. ไมรูอาบัตช่ัิวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ   
๕. ไมรูอาบัติท่ีทําคืนไดและอาบัติท่ีทําคืนไมได   
ดูกรอุบาลี สงฆไมพึงใหคําซักถาม แกภกิษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
                  องคของภิกษุผูควรใหคําซักถาม   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงใหคําซักถาม แกภกิษุผูประกอบดวยองค ๕. องค ๕ อะไรบาง?   
คือ:   
๑. รูอาบัติและอนาบัติ   
๒. รูอาบัติเบาและอาบัติหนกั   
๓. รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติหาสวนเหลือมิได   
๔. รูอาบัติช่ัวหยาบและอาบัติไมช่ัวหยาบ   
๕. รูอาบัติท่ีทําคืนไดและอาบัติท่ีทําคืนไมได   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงใหคําซักถาม แกภกิษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
                   ภกิษุตองอาบัตดิวยอาการ ๕   
        [๑๑๙๖] อุ. ภิกษุตองอาบัติดวยอาการเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๕. อาการ ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ดวยไมละอาย   
๒. ดวยไมรู   
๓. ดวยสงสัยแลวขืนทํา   
๔. ดวยสําคัญวาควรในของท่ีไมควร   
๕. ดวยสําคัญวาไมควรในของท่ีควร   
ดูกรอุบาลี ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๕ นีแ้ล.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุตองอาบัติดวยอาการแมอ่ืนอีก ๕. อาการ ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ดวยไมไดเห็น    
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๒. ดวยไมไดฟง   
๓. ดวยหลับ   
๔. ดวยเขาใจวาเปนเชนนัน้   
๕. ดวยลืมสติ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๕ นีแ้ล.   
                เวร ๕   
        [๑๑๙๗] อุ. เวรมีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี เวรนี้มี ๕ เวร ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ฆาสัตวมีชีวิต   
๒. ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมให   
๓. ประพฤติผิดในกาม   
๔. พูดเท็จ   
๕. เหตุเปนท่ีตัง้แหงความประมาท เพราะดืม่น้ําเมา คือ สุราและเมรัย   
ดูกรอุบาลี เวร ๕ นี้แล.   
                  เจตนางดเวน ๕   
        [๑๑๙๘] อุ. เจตนางดเวน มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี เจตนางดเวนนี้ มี ๕. เจตนางดเวน ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. เจตนางดเวน จากฆาสัตวมีชีวิต   
๒. เจตนางดเวน จากถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมให   
๓. เจตนางดเวน จากการประพฤติผิดในกาม   
๔. เจตนางดเวน จากพดูเท็จ   
๕. เจตนางดเวน จากเหตุเปนท่ีตั้งแหงความประมาท เพราะด่ืมน้ําเมา คือ สุราและ   
เมรัย   
ดูกรอุบาลี เจตนางดเวน ๕ นีแ้ล.    
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                   ความเส่ือม ๕   
        [๑๑๙๙] อุ. ความเส่ือมมีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ความเส่ือมนี้ มี ๕. ความเส่ือม ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ความเส่ือมจากญาติ   
๒. ความเส่ือมจากโภคทรัพย   
๓. ความเส่ือมคือมีโรค   
๔. ความเส่ือมจากศีล   
๕. ความเส่ือมคือเห็นผิด   
ดูกรอุบาลี ความเส่ือม ๕ นี้แล.   
                  ความถึงพรอม ๕   
        [๑๒๐๐] อุ. ความถึงพรอมมีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา   
พ. ดูกรอุบาลี ความถึงพรอมนี้ มี ๕ อะไรบาง คือ:   
๑. ความถึงพรอมดวยญาติ   
๒. ความถึงพรอมดวยโภคทรัพย.   
๓. ความถึงพรอมดวยความไมมีโรค   
๔. ความถึงพรอมดวยศีล   
๕. ความถึงพรอมดวยเห็นชอบ   
ดูกรอุบาลี ความถึงพรอมมี ๕ นี้แล.   
                มุสาวาทวรรคท่ี ๗ จบ   
                 -------------    
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                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๒๐๑] มุสาวาท ๑ ย่ํายี ๑ ย่ํายีอีกนัยหนึ่ง ๑ ซักถาม ๑ อาบัติ ๑ อาบัติอีกนัย   
หนึ่ง ๑ เวร ๑ เจตนางดเวน ๑ ความเส่ือม ๑ ความถึงพรอม ๑ รวมเปนวรรคท่ี ๗ฯ   
                หัวขอประจําวรรค จบ   
                ----------------   
                ภิกขุณีโอวาทวรรคท่ี ๘   
                 องคสําหรับลงโทษ   
        [๑๒๐๒] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ภกิษุณีสงฆฝายเดียว พึงลงโทษ   
ได พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ภกิษุณีสงฆฝายเดียว พึงลงโทษ คือ   
ภิกษณุีสงฆไมพึงไหวภกิษุนัน้. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. เปดกายอวดภิกษุณีท้ังหลาย   
๒. ถลกขาออนอวดภิกษุณท้ัีงหลาย   
๓. เปดองคกําเนิดอวดภกิษณุท้ัีงหลาย   
๔. เปดไหลท้ังสองอวดภกิษณุีท้ังหลาย   
๕. พูดเคาะภิกษุณี ชักจูงพวกคฤหัสถใหสมสูกับภิกษุณี   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ภิกษณุีสงฆฝายเดยีว พึงลงโทษ คือ   
ภิกษณุีสงฆไมพึงไหวภกิษุนัน้.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ ภกิษณุสีงฆฝายเดียว พึงลงโทษ   
คือ ภิกษณุีสงฆไมพึงไหวภกิษุนั้น. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ขวนขวายเพื่อความเส่ือมลาภแหงภิกษณุีท้ังหลาย   
๒. ขวนขวายเพื่อความพินาศแหงภิกษณุีท้ังหลาย   
๓. ขวนขวายเพื่อความอยูไมไดแหงภกิษณุท้ัีงหลาย   
๔. ดาบริภาษภิกษณุีท้ังหลาย   
๕. ยุยงภิกษุกบัภิกษณุีใหแตกกัน   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ภิกษณุีสงฆฝายเดยีว พึงลงโทษ คือ   
ภิกษณุีสงฆไมพึงไหวภกิษุนัน้.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ ภกิษณุีสงฆฝายเดียว พึงลงโทษ คือ   
ภิกษณุีสงฆไมพึงไหวภกิษุนัน้. องค ๕ อะไรบาง? คือ:    
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๑. ขวนขวายเพื่อความเส่ือมลาภแหงภิกษณุีท้ังหลาย   
๒. ขวนขวายเพื่อความพินาศแหงภิกษณุีท้ังหลาย   
๓. ขวนขวายเพื่อความอยูไมไดแหงภกิษณุท้ัีงหลาย   
๔. ดาบริภาษภิกษณุีท้ังหลาย   
๕. ชักจูงภิกษใุหสมสูกับภกิษุณีท้ังหลาย   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ภิกษณุีสงฆฝายเดยีว พึงลงโทษ คือ   
ภิกษณุีสงฆไมพึงไหวภกิษุนัน้.   
                    องคสําหรับลงโทษภิกษุณี   
        [๑๒๐๓] อุ. ภิกษณุีประกอบดวยองคเทาไรหนอแล สงฆพึงลงโทษ พระพุทธ   
เจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีประกอบดวยองค ๕. องค ๕ อะไรบาง?   
คือ:   
๑. เปดกายอวดภิกษุท้ังหลาย   
๒. ถลกขาออนอวดภิกษุท้ังหลาย   
๓. เปดองคกําเนิดอวดภกิษุท้ังหลาย   
๔. เปดไหลท้ังสองอวดภกิษท้ัุงหลาย   
๕. พูดเคาะภิกษุ ชักจูงใหสมสูกับสตรีคฤหัสถ   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ องค ๕ อะไรบาง?   
คือ:   
๑. ขวนขวายเพื่อความเส่ือมลาภแหงภิกษท้ัุงหลาย   
๒. ขวนขวายเพื่อความพินาศแหงภิกษุท้ังหลาย   
๓. ขวนขวายเพื่อความอยูไมไดแหงภกิษุท้ังหลาย   
๔. ดาบริภาษภิกษุท้ังหลาย   
๕. ยุยงภิกษุณกีับภิกษุท้ังหลายใหแตกกัน   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีประกอบดวยองค ๕ นี้แล.    
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ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีผูประกอบดวยองค แมอ่ืนอีก ๕. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ขวนขวายเพื่อความเส่ือมลาภแหงภิกษท้ัุงหลาย   
๒. ขวนขวายเพื่อความพินาศแหงภิกษุท้ังหลาย   
๓. ขวนขวายเพื่อความอยูไมไดแหงภกิษุท้ังหลาย   
๔. ดาบริภาษภิกษุท้ังหลาย   
๕. ชักจูงภิกษณุีใหสมสูกับภิกษุ   
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
                  องคของภิกษุไมควรใหโอวาท   
        [๑๒๐๔] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ไมพึงใหโอวาทแกภกิษณุีท้ังหลาย   
พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมพึงใหโอวาทแกภิกษุณีท้ังหลาย. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนอลัชชี   
๒. เปนพาล   
๓. ไมใชปกตัตตะ   
๔. เปนผูพูดประสงคใหเคล่ือนจากพรหมจรรย   
๕. หาใชเปนผูพูดประสงคใหออกจากอาบัติไม   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหโอวาทแกภกิษณุีท้ังหลาย.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ ไมพึงใหโอวาทแกภิกษุณีท้ังหลาย.   
องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธ์ิ   
๒. เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธ์ิ   
๓. เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธ์ิ   
๔. เปนผูเขลา ไมฉลาด   
๕. ถูกซักเขา ไมสามารถใหคําตอบขอท่ีซักถาม    
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ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหโอวาทแกภกิษณุีท้ังหลาย.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค แมอ่ืนอีก ๕ ไมพึงใหโอวาทแกภิกษุณีท้ังหลาย.   
องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนผูประกอบดวยอนาจารทางกาย   
๒. เปนผูประกอบดวยอนาจารทางวาจา   
๓. เปนผูประกอบดวยอนาจารทางกายและวาจา   
๔. ดาบริภาษภิกษณุีท้ังหลาย   
๕. คลุกคลีกับภิกษณุีท้ังหลาย ดวยการคลุกคลีอันไมสมควรอยู   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหโอวาทแกภกิษณุีท้ังหลาย.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ ไมพึงใหโอวาทแกภิกษุณีท้ังหลาย.   
องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนอลัชชี   
๒. เปนพาล   
๓. ไมใชปกตัตตะ   
๔. เปนผูกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ   
๕. เปนผูไมทําใหบริบูรณในสิกขา   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหโอวาทแกภกิษณุีท้ังหลาย.   
                 องคของภิกษุผูไมควรรับใหโอวาท   
        [๑๒๐๕] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ไมพึงรับใหโอวาทแกภกิษณุี   
ท้ังหลาย พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมพึงรับใหโอวาทแกภกิษณุีท้ังหลาย.   
องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนผูประกอบดวยอนาจารทางกาย   
๒. เปนผูประกอบดวยอนาจารทางวาจา   
๓. เปนผูประกอบดวยอนาจารทางกายและวาจา   
๔. ดาบริภาษภิกษณุี   
๕. เปนผูคลุกคลีกับภิกษณุท้ัีงหลาย ดวยการคลุกคลีอันไมสมควรอยู    
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ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงรับใหโอวาทแกภิกษณุีท้ังหลาย.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ ไมพึงรับใหโอวาทแกภกิษุณีท้ังหลาย.   
องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนอลัชชี   
๒. เปนพาล   
๓. ไมใชปกตัตตะ   
๔. เปนผูเตรียมจะไป   
๕. อาพาธ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงรับใหโอวาทแกภิกษณุีท้ังหลาย.   
                 องคของภิกษุผูไมควรสนทนาดวย   
        [๑๒๐๖] อุ. ภิกษุท้ังหลายไมพึงสนทนากับภกิษุผูประกอบดวยองคเทาไรหนอแล   
พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุท้ังหลายไมพึงสนทนากับภิกษุผูประกอบดวยองค ๕. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนผูไมประกอบดวยกองศีล ของพระอเสขะ   
๒. เปนผูไมประกอบดวยกองสมาธิ ของพระอเสขะ   
๓. เปนผูไมประกอบดวยกองปญญา ของพระอเสขะ   
๔. เปนผูไมประกอบดวยกองวิมุตติ ของพระอเสขะ   
๕. เปนผูไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ ของพระอเสขะ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุท้ังหลายไมพึงสนทนากับภิกษุประกอบดวยองค ๕ นีแ้ล.   
                  องคของภิกษุผูควรสนทนาดวย   
ดูกรอุบาลี ภิกษุท้ังหลายพึงสนทนากับภกิษุประกอบดวยองค ๕. องค ๕ อะไรบาง?   
คือ:   
๑. เปนผูประกอบดวยกองศีล ของพระอเสขะ   
๒. เปนผูประกอบดวยกองสมาธิ ของพระอเสขะ    
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๓. เปนผูประกอบดวยกองปญญา ของพระอเสขะ   
๔. เปนผูประกอบดวยกองวมุิตติ ของพระอเสขะ   
๕. เปนผูประกอบดวยกองวมุิตติญาณทัสสนะ ของพระอเสขะ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุท้ังหลายพึงสนทนากับภกิษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
                    องคของภิกษุผูไมควรสนทนาอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุท้ังหลายไมพึงสนทนากับภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมเปนผูบรรลุอรรถปฏิสัมภิทา   
๒. ไมเปนผูบรรลุธรรมปฏิสัมภิทา   
๓. ไมเปนผูบรรลุนิรุตติปฏิสัมภิทา   
๔. ไมเปนผูบรรลุปฏิภาณปฏิสัมภิทา   
๕. ไมพิจารณาจิตตามท่ีวิมุต ิ  
ดูกรอุบาลี ภิกษุท้ังหลายไมพึงสนทนากับภิกษุประกอบดวยองค ๕ นีแ้ล.   
                  องคของภิกษุผูควรสนทนาดวย   
ดูกรอุบาลี ภิกษุท้ังหลายพึงสนทนากับภกิษุประกอบดวยองค ๕. องค ๕ อะไรบาง?   
คือ:   
๑. เปนผูบรรลุอรรถปฏิสัมภิทา   
๒. เปนผูบรรลุธรรมปฏิสัมภิทา   
๓. เปนผูบรรลุนิรุตติปฏิสัมภิทา   
๔. เปนผูบรรลุปฏิภาณปฏิสัมภิทา   
๕. พิจารณาจติตามท่ีวิมุติ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุท้ังหลายพึงสนทนากับภกิษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.   
                   ภกิขุนีโอวาทวรรค ท่ี ๘ จบ   
                ----------------    
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                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๒๐๗] ภิกษณุีฝายเดียวพึงลงโทษ ๑ ภิกษณุีพึงลงโทษอีก ๒ นัย ลงโทษภิกษณุ ี  
๓ อยาง ๑ ไมใหโอวาท ๑ ไมใหโอวาทอีก ๒ นัย ๑ ไมรับใหโอวาทตรัสไว ๒ อยาง ๑ ใน   
การสนทนาตรัสไว ๒ หมวด ๑ฯ   
                 อุพพาหิกวรรคท่ี ๙   
                ไมสมมติดวยอุพพาหิกา   
        [๑๒๐๘] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหกิา   
พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหกิา. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนผูไมฉลาดในอรรถ   
๒. เปนผูไมฉลาดในธรรม   
๓. เปนผูไมฉลาดในนิรุตติ   
๔. เปนผูไมฉลาดในพยัญชนะ   
๕. เปนผูไมฉลาดในคําตนและคําหลัง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.   
                 สมมติดวยอุพพาหิกา   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. เปนผูฉลาดในอรรถ   
๒. เปนผูฉลาดในธรรม   
๓. เปนผูฉลาดในนิรุตติ   
๔. เปนผูฉลาดในพยัญชนะ   
๕. เปนผูฉลาดในคําตนและคําหลัง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหกิา.    
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                 ไมสมมติดวยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ สงฆไมพงึสมมติดวยอุพพาหิกา. องค   
อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนผูมักโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา   
๒. เปนผูลบหลู ถูกความลบหลูครอบงํา   
๓. เปนผูตีเสมอ ถูกความตีเสมอครอบงํา   
๔. เปนผูมีปกติริษยา ถูกความริษยาครอบงํา   
๕. เปนผูถือแตความเหน็ของตน ถืออยางแนนแฟนปลดไดยาก   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.   
                 สมมติดวยอุพพาหิกา   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ไมเปนผูมักโกรธ ไมถูกความโกรธครอบงํา   
๒. ไมเปนผูลบหลู ไมถูกความลบหลูครอบงํา   
๓. ไมเปนผูตีเสมอ ไมถูกความตีเสมอครอบงํา   
๔. ไมเปนผูมีปกติริษยา ไมถูกความริษยาครอบงํา   
๕. ไมเปนผูถือแตความเห็นของตน ไมถืออยางแนนแฟน ปลดไดงาย   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหกิา.   
                 ไมสมมติดวยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ สงฆไมพงึสมมติดวยอุพพาหิกา. องค   
๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. โกรธ   
๒. พยาบาท   
๓. เบียดเบียน   
๔. ยัว่ใหโกรธ    
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๕. ไมอดทน ไมรับอนุสาสนีโดยเคารพ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.   
                 สมมติดวยอุพพาหิกา   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ไมโกรธ   
๒. ไมพยาบาท   
๓. ไมเบียดเบียน   
๔. ไมยัว่ใหโกรธ   
๕. เปนผูอดทน มีปกติรับอนุสาสนีโดยเคารพ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหกิา.   
                 ไมสมมติดวยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ สงฆไมพงึสมมติดวยอุพพาหิกา.   
องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. เปนผูลอใหหลง ใหระลึกไมได   
๒. เปนผูพูดไมใหทําโอกาส   
๓. ไมเปนผูโจทตามอาบัติในธรรมและวินัยท่ีสมควร   
๔. ไมเปนผูปรับตามอาบัติในธรรมและวนิัยท่ีสมควร   
๕. ไมช้ีแจงตามความเห็น   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.   
                 สมมติดวยอุพพาหิกา   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. เปนผูเตือนใหระลึก ไมใชลอใหหลง   
๒. เปนผูพูดใหทําโอกาส    
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๓. เปนผูโจทตามอาบัติในธรรมและวินยัท่ีสมควร   
๔. เปนผูปรับตามอาบัติในธรรมและวินยัท่ีสมควร   
๕. ช้ีแจงตามความเห็น   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหกิา.   
                 ไมสมมติดวยอุพพหิกาอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ สงฆไมพงึสมมติดวยอุพพาหิกา.   
องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ถึงฉันทาคติ   
๒. ถึงโทสาคติ   
๓. ถึงโมหาคติ   
๔. ถึงภยาคติ   
๕. เปนอลัชชี   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.   
                 สมมติดวยอุพพาหิกา   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา องค ๕ อะไร   
บาง? คือ   
๑. ไมถึงฉันทาคติ   
๒. ไมถึงโทสาคติ   
๓. ไมถึงโมหาคติ   
๔. ไมถึงภยาคติ   
๕. เปนลัชชี   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหกิา.   
                 ไมสมมติดวยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ สงฆไมพงึสมมติดวยอุพพาหิกา.   
องค ๕ อะไรบาง? คือ:    
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๑. ถึงฉันทาคติ   
๒. ถึงโทสาคติ   
๓. ถึงโมหาคติ   
๔. ถึงภยาคติ   
๕. ไมฉลาดในวินยั   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.   
                 สมมติดวยอุพพาหิกา   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ไมถึงฉันทาคติ   
๒. ไมถึงโทสาคติ   
๓. ไมถึงโมหาคติ   
๔. ไมถึงภยาคติ   
๕. ฉลาดในวนิัย   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหกิา.   
                 องคของภิกษุผูโงแท   
        [๑๒๐๙] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ถึงความนับวาเปนผูโงแท   
พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ถึงความนับวาเปนผูโงแท. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ไมรูสุตตะ   
๒. ไมรูสุตตานุโลม   
๓. ไมรูวินยั   
๔. ไมรูวนิยานุโลม   
๕. ไมฉลาดในฐานะและอฐานะ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูโงแท.    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 456 
                องคของภิกษุผูฉลาดแท   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. รูสุตตะ   
๒. รูสุตตานุโลม   
๓. รูวินัย   
๔. รูวินยานุโลม   
๕. ฉลาดในฐานะและอฐานะ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท.   
                  องคของภิกษุผูโงแทอีกนยัหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอ่ืนอีก ๕ ถึงความนับวาเปนผูโงแท. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมรูธรรม   
๒. ไมรูธรรมานุโลม   
๓. ไมรูวินยั   
๔. ไมรูวนิยานุโลม   
๕. ไมฉลาดในคําตนและคําหลัง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูโงแท.   
                องคของภิกษุผูฉลาดแท   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. รูธรรม   
๒. รูธรรมานุโลม   
๓. รูวินัย   
๔. รูวินยานุโลม   
๕. ฉลาดในคําตนและคําหลัง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท.    
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                  องคของภิกษุผูโงแทอีกนยัหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ถึงความนับวาเปนผูโงแท. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมรูวัตถุ   
๒. ไมรูนิทาน   
๓. ไมรูบัญญัติ   
๔. ไมรูบทอันตกหลนภายหลัง   
๕. ไมรูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูโงแท.   
                องคของภิกษุผูฉลาดแท   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. รูวัตถุ   
๒. รูนิทาน   
๓. รูบัญญัติ   
๔. รูบทอันตกหลนภายหลัง   
๕. รูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท.   
                  องคของภิกษุผูโงแทอีกนยัหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ถึงความนับวาเปนผูโงแท. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมรูอาบัติ   
๒. ไมรูสมุฏฐานอาบัติ   
๓. ไมรูประโยคอาบัติ   
๔. ไมรูความระงับอาบัติ   
๕. ไมฉลาดในการวนิิจฉัยอาบัติ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูโงแท.   
                องคของภิกษุผูฉลาดแท   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   



๑. รูอาบัติ   
๒. รูสมุฏฐานอาบัติ   
๓. รูประโยคอาบัติ    
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๔. รูการระงับอาบัติ   
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัต ิ  
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท.   
                  องคของภิกษุผูโงแทอีกนยัหนึ่ง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ถึงความนับวาเปนผูโงแท. องค ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมรูอธิกรณ   
๒. ไมรูสมุฏฐานอธิกรณ   
๓. ไมรูประโยคอธิกรณ   
๔. ไมรูความระงับอธิกรณ   
๕. ไมฉลาดในการวนิิจฉัยอธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูโงแท.   
                องคของภิกษุผูฉลาดแท   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ถึงความนับวา เปนผูฉลาดแท. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:    
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๑. รูอธิกรณ   
๒. รูสมุฏฐานอธิกรณ   
๓. รูประโยคอธิกรณ   
๔. รูความระงับอธิกรณ   
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท.   
                อุพพาหิกวรรคท่ี ๙ จบ   
                ----------------   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๒๑๐] ไมฉลาดในอรรถ ๑ มักโกรธ ๑ ยั่วใหโกรธ ๑ ลอใหหลง ๑ ถึงฉันทา   
คติ ๑ ไมฉลาด ๑ ไมฉลาดอีก ๑ สุตตะ ๑ ธรรม ๑ วัตถุ ๑ อาบัติ ๑ อธิกรณ ๑   
ฝายละ ๒ๆ ทานประกาศแลวท้ังหมด ขอทานทั้งหลายจงรูฝายดําและฝายขาวเทอญ.   
                    อธิกรณวูปสมวรรคท่ี ๑๐   
                 องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณ   
        [๑๒๑๑] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ไมควรระงับอธิกรณ พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง?   
คือ:   
๑. ไมรูอาบัติ   
๒. ไมรูสมุฏฐานอาบัติ   
๓. ไมรูประโยคอาบัติ   
๔. ไมรูความระงับอาบัติ   
๕. ไมฉลาดในการวนิิจฉัยอาบัติ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.    
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                  องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูอาบัติ   
๒. รูสมุฏฐานอาบัติ   
๓. รูประโยคอาบัติ   
๔. รูความระงับอาบัติ   
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัต ิ  
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ.   
                  องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหนึง่   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ไมรูอธิกรณ   
๒. ไมรูสมุฏฐานอธิกรณ   
๓. ไมรูประโยคอธิกรณ   
๔. ไมรูความระงับอธิกรณ   
๕. ไมฉลาดในการวนิิจฉัยอธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.   
                  องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูอธิกรณ   
๒. รูสมุฏฐานอธิกรณ   
๓. รูประโยคอธิกรณ   
๔. รูความระงับอธิกรณ   
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ    
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                  องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหนึง่   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ถึงฉันทาคติ   
๒. ถึงโทสาคติ   
๓. ถึงโมหาคติ   
๔. ถึงภยาคติ   
๕. เปนอลัชชี   
ดูกรอุบาลี ภิกษปุระกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.   
                  องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมถึงฉันทาคติ   
๒. ไมถึงโทสาคติ   
๓. ไมถึงโมหาคติ   
๔. ไมถึงภยาคติ   
๕. เปนลัชชี   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ.   
                  องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหนึง่   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ถึงฉันทาคติ   
๒. ถึงโทสาคติ   
๓. ถึงโมหาคติ   
๔. ถึงภยาคติ   
๕. เปนผูไดยนิไดฟงนอย   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.    
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                  องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมถึงฉันทาคติ   
๒. ไมถึงโทสาคติ   
๓. ไมถึงโมหาคติ   
๔. ไมถึงภยาคติ   
๕. เปนผูไดยนิไดฟงมาก   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ.   
                   องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหนึง่   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ไมรูวัตถุ   
๒. ไมรูนิทาน   
๓. ไมรูบัญญัติ   
๔. ไมรูบทท่ีตกหลนภายหลัง   
๕. ไมรูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.   
                  องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. รูวัตถุ   
๒. รูนิทาน   
๓. รูบัญญัติ   
๔. รูบทท่ีตกหลนภายหลัง   
๕. รูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ.    
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                  องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหนึง่   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ถึงฉันทาคติ   
๒. ถึงโทสาคติ   
๓. ถึงโมหาคติ   
๔. ถึงภยาคติ   
๕. ไมฉลาดในวินยั   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.   
                  องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง คือ:   
๑. ไมถึงฉันทาคติ   
๒. ไมถึงโทสาคติ   
๓. ไมถึงโมหาคติ   
๔. ไมถึงภยาคติ   
๕. ฉลาดในวนิัย   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ.   
                   องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหนึง่   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ถึงฉันทาคติ   
๒. ถึงโทสาคติ   
๓. ถึงโมหาคติ   
๔. ถึงภยาคติ   
๕. เปนผูหนกัในบุคคล ไมหนักในสงฆ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.    
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                  องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมถึงฉันทาคติ   
๒. ไมถึงโทสาคติ   
๓. ไมถึงโมหาคติ   
๔. ไมถึงภยาคติ   
๕. เปนผูหนกัในสงฆ ไมหนักในบุคคล   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ.   
                   องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหนึง่   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. ถึงฉันทาคติ   
๒. ถึงโทสาคติ   
๓. ถึงโมหาคติ   
๔. ถึงภยาคติ   
๕. เปนผูหนกัในอามิส ไมหนักในสัทธรรม   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.   
                  องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมถึงฉันทาคติ   
๒. ไมถึงโทสาคติ   
๓. ไมถึงโมหาคติ   
๔. ไมถึงภยาคติ   
๕. เปนผูหนกัสัทธรรม ไมหนักในอามิส   
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ.    
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                    สงฆแตกกนั   
        [๑๒๑๒] อุ. สงฆแตกกนัดวยอาการเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี สงฆแตกกันดวยอาการ ๕. อาการ ๕ อะไรบาง? คือ กรรม ๕   
อุเทศ ๑ ช้ีแจง ๑ สวดประกาศ ๑ ใหจบัสลาก ๑ ดูกรอุบาลี สงฆแตกกันดวยอาการ ๕ นีแ้ล.   
                สังฆราชีและสังฆเภท   
        [๑๒๑๓] อุ. พระพุทธเจาขา ท่ีตรัสวา ความราวรานแหงสงฆนั้น ดวยเหตุเพียง   
เทาไร จึงเปนความราวรานแหงสงฆ แตไมถึงความแตกแหงสงฆ? อนึง่ ดวยเหตุเพียงเทาไร   
จึงเปนท้ังความราวรานแหงสงฆท้ังความแตกแหงสงฆ?   
พ. ดูกรอุบาลี อาคันตุกวัตรนั่น เราบัญญัติไวแลว สําหรับภิกษพุวกอาคันตุกะ   
เม่ือสิกขาบทอันเราบัญญัติไวเรียบรอยอยางนี้แลว ภิกษุพวกอาคันตุกะไมประพฤติในอาคันตุกวัตร   
ดูกรอุบาลี แมอยางนี้แล เปนความราวรานแหงสงฆ แตไมถึงความแตกแหงสงฆ.   
ดูกรอุบาลี อาวาสิกวัตรนั่น เราบัญญัติไวแลว สําหรับภิกษุพวกเจาถ่ิน เม่ือสิกขาบท   
อันเราบัญญัติไวเรียบรอยอยางนี้แลว ภิกษุเจาถ่ินไมประพฤติในอาวาสิกวัตร   
ดูกรอุบาลี แมอยางนี้แล เปนความราวรานแหงสงฆ แตไมถึงความแตกแหงสงฆ.   
ดูกรอุบาลี ภัตตัคควัตรในโรงภัตรนั่น เราบัญญัติไวแลว สําหรับภิกษุท้ังหลาย ตาม   
ลําดับผูแกกวา ตามลําดับราตรี ตามสมควร คือ อาสนะท่ีด ีน้ําท่ีสะอาด กอนขาวท่ีดี เม่ือ   
สิกขาบท อันเราบัญญัติไวเรียบรอยอยางนีแ้ลว พวกพระใหมเกยีดกันอาสนะในโรงภตัรสําหรับ   
พระเถระเสีย   
ดูกรอุบาลี แมอยางนี้ เปนความราวรานแหงสงฆ แตไมถึงความแตกแหงสงฆ.   
ดูกรอุบาลี เสนาสนวัตรในเสนาสนะน่ัน เราบัญญัติไวแลว สําหรับภิกษุท้ังหลาย   
ตามลําดับผูแกกวา ตามลําดับราตรี ตามสมควร เม่ือสิกขาบท อันเราบัญญัติไวเรียบรอยอยางนี้   
แลว พวกพระใหมเกยีดกันเสนาสนะของพระเถระเสีย   
ดูกรอุบาลี แมอยางนี้ เปนความราวรานแหงสงฆ แตไมถึงความแตกแหงสงฆ.   
ดูกรอุบาลี อุโบสถอยางเดียวกัน ปวารณาอยางเดยีวกัน สังฆกรรมอยางเดียวกัน   
กรรมใหญนอยอยางเดียวกัน ภายในสีมานัน่ เราบัญญัติไวแลวแกภิกษท้ัุงหลาย เม่ือสิกขาบท    
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อันเราบัญญัติไวเรียบรอยอยางนี้แลว ภิกษท้ัุงหลายตางทําความแตกแยกกัน แลวคุมกนัเปนคณะ   
แยกทําอุโบสถ แยกทําปวารณา แยกทําสังฆกรรม แยกทํากรรมใหญนอย ภายในสีมานั่นแหละ   
ดูกรอุบาลี แมอยางนี้ เปนท้ังความราวรานแหงสงฆ ท้ังความแตกแหงสงฆแล.   
                   อธิกรณวูปสมวรรคท่ี ๑๐ จบ   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๒๑๔] อาบัติ อธิกรณ ลําเอียงเพราะรักใคร ไดยนิไดฟงนอย วัตถุไมฉลาด   
บุคคล อามิส สงฆแตกกัน ความราวรานแหงสงฆ และความแตกแหงสงฆ.   
                ----------------   
                 สังฆเภทวรรคท่ี ๑๑   
                ภิกษุผูทําลายสงฆมีโทษ   
        [๑๒๑๕] อุ. ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองคเทาไรหนอแล เปนผูไปอบาย   
ตกนรก ช่ัวกัป เยียวยาไมได พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ เปนผูไปอบาย ตกนรก   
ช่ัวกัป เยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน   
อธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวนิัยวาเปนอวินยั ๑ อําพรางความเหน็ดวยกรรม ๑   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก   
ช่ัวกัป เยียวยาไมได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก เปนผูไปอบาย ตกนรก   
ช่ัวกัป เยียวยาไมได องค ๕ อะไรบาง?    
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ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน   
อธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวนิัยวาเปนอวินยั ๑ อําพรางความเหน็ดวยอุเทศ ๑   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก   
ช่ัวกัป เยียวยาไมได.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก เปนผูไปอบาย ตกนรก   
ช่ัวกัป เยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน   
อธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวนิัยวาเปนอวินยั ๑ ช้ีแจงอําพรางความเห็น ๑   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก   
ช่ัวกัป เยียวยาไมได.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก เปนผูไปอบาย   
ตกนรก ช่ัวกัป เยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน   
อธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวนิัยวาเปนอวินยั ๑ อําพรางความเหน็ดวยสวด   
ประกาศ ๑   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก   
ช่ัวกัป เยียวยาไมได.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก เปนผูไปอบาย   
ตกนรก ช่ัวกัป เยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน   
อธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวนิัยวาเปนอวินยั ๑ อําพรางความเหน็ดวยใหจับ   
สลาก ๑   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก   
ช่ัวกัป เยียวยาไมได.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก เปนผูไปอบาย   
ตกนรก ช่ัวกัป เยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน   
อธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวนิัยวาเปนอวินยั ๑ อําพรางความถูกใจดวยกรรม ๑ ...   
... อําพรางความถูกใจดวยอุเทศ ...   
... ช้ีแจงอําพรางความถูกใจ ...   



... อําพรางความถูกใจดวยสวดประกาศ ...   

... อําพรางความถูกใจดวยใหจับสลาก ...    
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ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก   
ช่ัวกัป เยียวยาไมได.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก เปนผูไปอบาย   
ตกนรก ช่ัวกัป เยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน   
อธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวนิัยวาเปนอวินยั ๑ อําพรางความพอใจดวยกรรม ๑ ...   
... อําพรางความพอใจดวยอุเทศ ...   
... ช้ีแจงอําพรางความพอใจ ...   
... อําพรางความพอใจดวยสวดประกาศ ...   
... อําพรางความพอใจดวยใหจับสลาก ...   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก   
ช่ัวกัป เยียวยาไมได.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ แมอ่ืนอีก เปนผูไปอบาย   
ตกนรก ช่ัวกัป เยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน   
อธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวนิัยวาเปนอวินยั ๑ อําพรางสัญญาดวยกรรม ๑ ...   
... อําพรางสัญญาดวยอุเทศ ...   
... ช้ีแจงอําพรางสัญญา ...   
... อําพรางสัญญาดวยสวดประกาศ ...   
... อําพรางสัญญาดวยใหจับสลาก ...   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก ช่ัวกัป   
เยียวยาไมได.   
                    สังฆเภทวรรคท่ี ๑๑ จบ   
                ----------------    
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                  หัวขอประจําวรรค   
        [๑๒๑๖] อําพรางความเห็นดวยกรรม อุเทศ ช้ีแจง สวดประกาศ และใหจับสลาก   
รวม ๕ นี้ อิงความเหน็ ความถูกใจ ความชอบใจ และสัญญา ๓ อยางนัน้ มีนัยตามแนว ๕   
อยางนั้นแล.   
                    ทุติยสังฆเภทวรรคท่ี ๑๒   
                    ภกิษุผูทําลายสงฆไมมีโทษ   
        [๑๒๑๗] อุ ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองคเทาไรหนอแล เปนผูไมไปอบาย   
ไมตกนรก ไมอยูช่ัวกปั มิใชเยียวยาไมได พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆประกอบดวยองค ๕ เปนผูไมไปอบาย ไมตกนรก   
ไมอยูช่ัวกัป มิใชเยยีวยาไมได องค ๕ อะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน   
อธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวนิัยวาเปนอวินยั ๑ ไมอําพรางความเหน็ดวยกรรม ๑   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย ไมตกนรก   
ไมอยูช่ัวกัป มิใชเยยีวยาไมได.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค แมอ่ืนอีก ๕ ไมเปนผูไปอบาย ไม   
ตกนรก ไมอยูช่ัวกัป มิใชเยยีวยาไมได องค ๕ อะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปนอธรรม ๑   
แสดงอวินยัวาเปนวินยั ๑ แสดงวินยัวาเปนอวินัย ๑ ไมอําพรางความเหน็ดวยอุเทศ ๑   
ดูกรอุบาลี ภกิษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย ไมตกนรก   
ไมอยูช่ัวกัป มิใชเยยีวยาไมได.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค แมอ่ืนอีก ๕ เปนผูไมไปอบาย   
ไมตกนรก ไมอยูช่ัวกปั มิใชเยียวยาไมได องค ๕ อะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปนอธรรม   
๑ แสดงอวนิัยวาเปนวินยั ๑ แสดงวินยัวาเปนอวินยั ๑ ช้ีแจงไมอําพรางความเหน็ ๑   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย ไม   
ตกนรก ไมอยูช่ัวกัป มิใชเยยีวยามิได    
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ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค แมอ่ืนอีก ๕ เปนผูไมไปอบาย   
ไมตกนรก ไมอยูช่ัวกปั มิใชเยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน   
อธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวนิัยวาเปนอวินยั ๑ ไมอําพรางความเหน็ดวยสวด   
ประกาศ ๑   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย   
ไมตกนรก ไมอยูช่ัวกปั มิใชเยียวยาไมได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค แมอ่ืนอีก ๕ เปนผูไมไปอบาย   
ไมตกนรก ไมอยูช่ัวกปั มิใชเยียวยาไมได องค ๕ อะไรบาง   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปนอธรรม   
๑ แสดงอวนิัยวาเปนวินยั ๑ แสดงวินยัวาเปนอวินยั ๑ ไมอําพรางความเห็นดวยใหจบัสลาก ๑   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย ไมตก   
นรก ไมอยูช่ัวกัป มิใชเยียวยาไมได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค แมอ่ืนอีก ๕ เปนผูไมไปอบาย   
ไมตกนรก ไมอยูช่ัวกปั มิใชเยียวยาไมได องค ๕ อะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน   
อธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวนิัยวาเปนอวินยั ๑ ไมอําพรางความถูกใจดวย   
กรรม ๑ ...   
... ไมอําพรางความถูกใจดวยอุเทศ ...   
... ช้ีแจงไมอําพรางความถูกใจ ...   
... ไมอําพรางความถูกใจดวยสวดประกาศ ...   
... ไมอําพรางความถูกใจดวยใหจับสลาก ...   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย ไมตก   
นรก ไมอยูช่ัวกัป มิใชเยียวยาไมได   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค แมอ่ืนอีก ๕ เปนผูไมไปอบาย   
ไมตกนรก ไมอยูช่ัวกปั มิใชเยียวยาไมได องค ๔ อะไรบาง?    
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ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน   
อธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวนิัยวาเปนอวินยั ๑ ไมอําพรางความชอบใจดวย   
กรรม ๑ ...   
... ไมอําพรางความชอบใจดวยอุเทศ ...   
... ช้ีแจงไมอําพรางความชอบใจ ...   
... ไมอําพรางความชอบใจดวยสวดประกาศ ...   
... ไมอําพรางความชอบใจดวยใหจับสลาก ...   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย ไม   
ตกนรก ไมอยูช่ัวกัป มิใชเยยีวยาไมได.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค แมอ่ืนอีก ๕ เปนผูไมไปอบาย   
ไมตกนรก ไมอยูช่ัวกปั มิใชเยียวยาไมได องค ๕ อะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน   
อธรรม ๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวนิัยวาเปนอวินยั ๑ ไมอําพรางสัญญาดวยกรรม ๑   
... ไมอําพรางสัญญาดวยอุเทศ ...   
... ช้ีแจงไมอําพรางสัญญา ...   
... ไมอําพรางสัญญาดวยสวดประกาศ ...   
... ไมอําพรางสัญญาดวยใหจับสลาก ...   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย ไมตกนรก   
ไมอยูช่ัวกัป มิใชเยยีวยาไมได.   
                  ทุติยสังฆเภทวรรค ท่ี ๑๒ จบ   
                ----------------   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๒๑๘] ไมอําพรางความเห็นดวยกรรม อุเทศ ช้ีแจง สวดประกาศและใหจับสลาก   
รวม ๕ นี้อิงความเหน็ ความถูกใจ ความชอบใจ และสัญญา ๓ อยางนี้ มีนัยตามแนว ๕ อยาง   
นั้น ขอทานท้ังหลาย จงรูวิธี ๒๐ ถวนในฝายขาว เหมือนวธีิ ๒๐ ถวน ในฝายดําขางหลัง   
ฉะนั้นเทอญ. ฯ    
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                อาวาสิกวรรค ท่ี ๑๓   
                    องคของภิกษุเจาอาวาส   
        [๑๒๑๙] อุ. ภิกษเุจาอาวาส ประกอบดวยองคเทาไร หนอแล เก็บของสงฆท่ีนํามา   
เก็บไว เหมือนถูกโยนลงนรก พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษเุจาอาวาส ประกอบดวยองค ๕ เก็บของสงฆตามท่ีนํามาเก็บไว   
เหมือนถูกโยนลงนรก องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ถึงฉันทาคติ   
๒. ถึงโทสาคติ   
๓. ถึงโมหาคติ   
๔. ถึงภยาคติ   
๕. ใชสอยของสงฆดุจของสวนตัว   
ดูกรอุบาลี ภิกษุเจาอาวาส ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เก็บของสงฆตามท่ีนํามาเก็บไว   
เหมือนถูกโยนลงนรก.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุเจาอาวาส ประกอบดวยองค ๕ เก็บของสงฆตามท่ีนํามาเก็บไว   
เหมือนสงข้ึนสวรรค องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมถึงฉันทาคติ   
๒. ไมถึงโทสาคติ   
๓. ไมถึงโมหาคติ   
๔. ไมถึงภยาคติ   
๕. ไมใชสอยของสงฆดุจของสวนตัว   
ดูกรอุบาลี ภิกษุเจาอาวาส ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เก็บของสงฆตามท่ีนํามาเก็บไว   
เหมือนถูกสงข้ึนสวรรค.   
                   การช้ีแจงวนิัย   
        [๑๒๒๐] อุ. การชี้แจงวนิัยที่ไมเปนธรรมมีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี การชี้แจงวินยัท่ีไมเปนธรรมนี้มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้    
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๑. ช้ีแจงอธรรมวาเปนธรรม   
๒. ช้ีแจงธรรมวาเปนอธรรม   
๓. ช้ีแจงอวนิยัวาเปนวนิัย   
๔. ช้ีแจงวินยัวาเปนอวินยั   
๕. บัญญัติขอท่ีพระพุทธเจาไมไดทรงบัญญัติ ถอนขอท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติแลวเสีย   
ดูกรอุบาลี การช้ีแจงวนิัยท่ีไมเปนธรรม ๕ อยาง นี้แล.   
ดูกรอุบาลี การช้ีแจงวนิัยท่ีเปนธรรมนี้มี ๕ อยาง. ๕ อยาง อะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินยันี้   
๑. ช้ีแจงอธรรมวาเปนอธรรม   
๒. ช้ีแจงธรรมวาเปนธรรม   
๓. ช้ีแจงอวนิยัวาเปนอวนิัย   
๔. ช้ีแจงวินยัวาเปนวนิัย   
๕. ไมบัญญัติส่ิงท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ ไมถอนส่ิงท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติแลว   
ดูกรอุบาลี การช้ีแจงวนิัยท่ีเปนธรรม ๕ อยาง นี้แล.   
                องคของภิกษุผูแจกภัตร   
        [๑๒๒๑] อุ. ภิกษุผูแจกภัตร ประกอบดวยองคเทาไรหนอแล เก็บของสงฆตาม   
ท่ีนํามาเก็บไว เหมือนถูกโยนลงนรก พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูแจกภัตร ประกอบดวยองค ๕ เก็บของสงฆตามท่ีนํามาเก็บไว   
เหมือนถูกโยนลงนรก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ถึงฉันทาคติ   
๒. ถึงโทสาคติ   
๓. ถึงโมหาคติ   
๔. ถึงภยาคติ   
๕. ไมรูภัตรท่ีแจกแลวและยงัไมไดแจก    
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ดูกรอุบาลี ภิกษุผูแจกภัตร ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เก็บของสงฆตามท่ีนํามาเก็บไว   
เหมือนถูกโยนลงนรก.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูแจกภัตร ประกอบดวยองค ๕ เก็บของสงฆตามท่ีนํามาเก็บไว   
เหมือนถูกสงข้ึนสวรรค. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมถึงฉันทาคติ   
๒. ไมถึงโทสาคติ   
๓. ไมถึงโมหาคติ   
๔. ไมถึงภยาคติ   
๕. รูภัตรท่ีแจกแลวและยังไมไดแจก   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูแจกภัตร ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เก็บของสงฆตามท่ีนํามาเก็บไว   
เหมือนถูกสงข้ึนสวรรค.   
                องคของภิกษุผูแตงต้ังเสนาสนะเปนตน   
อุ. ภิกษุผูแตงตั้งเสนาสนะ ประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ...?   
ภิกษุผูรักษาคลังเก็บพัสดุ.   
ภิกษุผูรับจวีร ...   
ภิกษุผูแจกจีวร ...   
ภิกษุผูแจกยาคู ...   
ภิกษุผูแจกผลไม ...   
ภิกษุผูแจกของเค้ียว ...   
ภิกษุผูแจกของเล็กนอย ...   
ภิกษุผูใหรับผาสาฎก ...   
ภิกษุผูใหรับบาตร ...   
ภิกษุผูใชคนทํางานวัด ...   
ภิกษุผูใชสามเณร ประกอบดวยองคเทาไรหนอแล เก็บของสงฆตามท่ีนํามาเก็บไว   
เหมือนถูกโยนลงนรก พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูใชสามเณร ประกอบดวยองค ๕ เก็บของสงฆตามท่ีนํามาเก็บไว   
เหมือนถูกโยนลงนรก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:    
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๑. ถึงฉันทาคติ   
๒. ถึงโทสาคติ   
๓. ถึงโมหาคติ   
๔. ถึงภยาคติ   
๕. ไมรูจักสามเณรท่ีใชแลวและยังไมไดใช   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูใชสามเณร ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เก็บของสงฆตามท่ีนํามา   
เก็บไว เหมือนถูกโยนลงนรก.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูใชสามเณร ประกอบดวยองค ๕ เก็บของสงฆตามท่ีนํามาเก็บไว   
เหมือนถูกสงข้ึนสวรรค. องค ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ไมถึงฉันทาคติ   
๒. ไมถึงโทสาคติ   
๓. ไมถึงโมหาคติ   
๔. ไมถึงภยาคติ   
๕. รูจักสามเณรท่ีใชแลวและยังไมไดใช   
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูใชสามเณร ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เก็บของสงฆตามท่ีนํามา   
เก็บไว เหมือนถูกสงข้ึนสวรรค.   
                    อาวาสิกวรรคท่ี ๑๓ จบ   
                ----------------   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๒๒๒] ภิกษุเจาอาวาส ๑ ช้ีแจงวนิัย ๑ ภิกษุผูแจกภัตร ๑ ภกิษุผูแตงต้ัง   
เสนาสนะ ๑ ภกิษุรักษาคลังเก็บพัสดุ ๑ ภิกษุผูรับจีวร ๑ ภกิษุผูแจกจวีร ๑ แจกยาคู ๑ แจก   
ผลไม ๑ แจกของเค้ียว ๑ แจกของเล็กนอย ๑ ภิกษุผูใหรับผาสาฎก ๑ ใหรับบาตร ๑ ภิกษุ   
ผูใชคนทํางานวัด ๑ ภิกษุผูใชสามเณร ๑.   
                หัวขอประจําวรรค จบ   
                ----------------    
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                กฐนิัตถารวรรคท่ี ๑๔   
                 อานิสงสกรานกฐิน   
        [๑๒๒๓] อุ. การกรานกฐิน มีอานิสงสเทาไรหนอแล พุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี การกรานกฐนิ มีอานิสงส ๕ นี้. อานิสงส ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. เท่ียวไปไมตองบอกลา   
๒. เท่ียวจาริกไปไมตองถือเอาไตรจีวรไปครบสํารับ   
๓. ฉันคณะโภชนได   
๔. เก็บอติเรกจีวรไวไดตามปรารถนา   
๕. จีวรอันเกิดข้ึนในท่ีนัน้จักเปนของพวกเธอ   
ดูกรอุบาลี การกรานกฐินมีอานิสงส ๕ นี้แล.   
                โทษของการนอนลืมสติ   
        [๑๒๒๔] อุ. บุคคลผูนอนลืมสติไมรูตัว นอนหลับ มีโทษเทาไรหนอแล   
พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี บุคคลผูลืมสติไมรูสึกตัว นอนหลับ มีโทษ ๕ นี้. โทษ ๕ อะไร   
บาง? คือ:   
๑. หลับไมสบาย   
๒. ตื่นข้ึนไมสบาย   
๓. ฝนเห็นส่ิงเลวทราม   
๔. เทวดาไมรักษา   
๕. น้ําอสุจิเคล่ือน   
ดูกรอุบาลี บุคคลผูลืมสติไมรูสึกตัวนอนหลับมีโทษ ๕ นี้แล.   
                    อานิสงสของการนอนมีสติ   
ดูกรอุบาลี บุคคลผูตั้งสติ รูสึกตัวอยู นอนหลับ มีอานิสงส ๕ นี้. อานิสงส ๕   
อะไรบาง? คือ:   
๑. หลับสบาย   
๒. ตื่นข้ึนสบาย   
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๓. ไมฝนเห็นส่ิงเลวทราม   
๔. เทวดารักษา   
๕. น้ําอสุจิไมเคล่ือน   
ดูกรอุบาลี บุคคลผูตั้งสติ รูสึกตัวอยู นอนหลับ มีอานิสงส ๕ นี้แล.   
                  บุคคลไมควรไหว   
        [๑๒๒๕] อุ. ภิกษุ อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหว มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภกิษท้ัุงหลายไมควรไหวนีมี้ ๕. ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ภิกษุผูเขาไปสูละแวกบาน อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหว   
๒. ภกิษุผูเขาไปสูถนน อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหว   
๓. ภิกษุผูอยูในท่ีมืด อันภิกษุท้ังหลายไมควรไหว   
๔. ภิกษุผูไมเอาใจใส อันภิกษุท้ังหลายไมควรไหว   
๕. ภิกษุผูหลับ อันภิกษุท้ังหลายไมควรไหว   
ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหวมี ๕ นี้แล.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหว แมอ่ืนอีก ๕. ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ภิกษุ อันภิกษุท้ังหลายไมควรไหวเวลาดื่มยาคู   
๒. ภกิษุ อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหวในโรงภัตร   
๓. ภิกษุผูเปนศัตรู อันภิกษท้ัุงหลายไมควรไหว   
๔. ภิกษุผูกําลังคิดเร่ืองอ่ืน อันภิกษุท้ังหลายไมควรไหว   
๕. ภิกษุกําลังเปลือยกาย อันภิกษุท้ังหลายไมควรไหว   
ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหว ๕ นี้แล.   
ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหว แมอ่ืนอีก ๕. ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ภิกษุกําลังเค้ียว อันภิกษุท้ังหลายไมควรไหว   
๒. ภกิษุกําลังฉัน อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหว   
๓. ภิกษกุําลังถายอุจจาระ อันภิกษุท้ังหลายไมควรไหว   
๔. ภิกษุกําลังถายปสสาวะ อันภิกษุท้ังหลายไมควรไหว   
๕. ภิกษุถูกสงฆยกวตัร อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหว    
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ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหว ๕ นี้แล.   
ดูกรอุบาลี บุคคล อันภิกษุท้ังหลายไมควรไหว แมอ่ืนอีก ๕. ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ภิกษุผูอุปสมบททีหลัง อันภิกษุผูอุปสมบทกอนไมควรไหว   
๒. อนุปสัมบัน อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหว   
๓. ภิกษุมีสังวาสตางกัน มีพรรษาแกกวา เปนอธรรมวาที อันภิกษุท้ังหลายไมควร   
ไหว   
๔. สตรี อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหว   
๕. บัณเฑาะก อันภิกษุท้ังหลายไมควรไหว   
ดูกรอุบาลี บุคคล อันภิกษุท้ังหลายไมควรไหว ๕ นี้แล.   
ดูกรอุบาลี บุคคล อันภิกษุท้ังหลายไมควรไหว แมอ่ืนอีก ๕. ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ภิกษุอยูปริวาส อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหว   
๒. ภกิษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม อันภิกษท้ัุงหลายไมควรไหว   
๓. ภิกษุผูควรมานัต อันภกิษท้ัุงหลายไมควรไหว   
๔. ภิกษุประพฤติมานัต อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหว   
๕. ภิกษุผูควรอัพภาน อันภกิษุท้ังหลายไมควรไหว   
ดูกรอุบาลี บุคคล อันภิกษุท้ังหลายไมควรไหว ๕ นี้แล.   
                   บุคคลควรไหว   
        [๑๒๒๖] อุ. ภิกษุ อันภกิษุท้ังหลายควรไหว มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?   
พ. ดูกรอุบาลี บุคคล อันภิกษุท้ังหลายควรไหวนี้ มี ๕. ๕ อะไรบาง? คือ:   
๑. ภิกษุผูอุปสมบทกอน อันภิกษุผูอุปสมบททีหลังควรไหว   
๒. ภกิษุผูมีสังวาสตางกัน มีพรรษาแกกวา แตเปนธรรมวาที อันภิกษุท้ังหลาย   
ควรไหว   
๓. พระอาจารย อันภกิษุท้ังหลายควรไหว   
๔. พระอุปชฌาย อันภกิษุท้ังหลายควรไหว   
๕. พระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อันประชา ท้ังสมณะและพราหมณ ท้ัง   
เทพดามนษุยในโลก ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ควรไหว   
ดูกรอุบาลี บุคคลอันภิกษุควรไหว ๕ นี้แล.   
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                ธรรมของภิกษุออนกวากับภกิษแุกกวา   
        [๑๒๒๗] อุ. พระพุทธเจาขา อันภกิษผูุออนกวา เม่ือไหวเทาของภกิษุผูแกกวา   
พึงต้ังธรรมเทาไรไวในตน แลวไหวเทา?   
พ. ดูกรอุบาลี อันภิกษุผูออนกวา เม่ือไหวเทาภิกษุผูแกกวา พึงต้ังธรรม ๕ อยาง   
ไวในตน แลวไหวเทา. ธรรม ๕ อะไรบาง?   
ดูกรอุบาลี อันภิกษุผูออนกวา เม่ือไวเทาภกิษุผูแกกวา   
๑. พึงหมผาเฉวียงบา   
๒. ประคองอัญชลี   
๓. นวดเทาดวยฝามือท้ังสอง   
๔. มีความรัก   
๕. มีความเคารพ แลวไหวเทา   
ดูกรอุบาลี อันภิกษุผูออนกวา เม่ือไหวเทาภิกษุผูแกกวา พึงเขาไปต้ังธรรม ๕ นี้ไว   
ในตน แลวไหวเทา.   
                    กฐินัตถารวรรคท่ี ๑๔ จบ   
                ----------------   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๒๒๘] กรานกฐิน ๑ หลับ ๑ ละแวกบาน ๑ ดื่มยาคู ๑ เค้ียว ๑ อุปสมบท   
กอน ๑ อยูปริวาส ๑ บุคคลควรไหว ๑ ภิกษุออนกวาไหวภกิษุแกกวา ๑.   
                  อุปาลิปญจกะ จบ   
                    ----------------   
                    หวัขอบอกวรรคเหลานั้น   
        [๑๒๒๙] อนิสสิตวรรค ๑ กรรมวรรค  ๑ โวหารวรรค ๑ ทิฏฐาวิกมัมวรรค ๑   
โจทนาวรรค  ๑ ธุตังควรรค ๑ มุสาวาทวรรค ๑ ภิกขุนีโอวาทวรรค ๑ อุพพาหิกวรรค ๑   
อธิกรณวูปสมวรรค ๑ สังฆเภทวรรค ๑ สังฆเภท ๕ อยาง เหมือนกอน  ๑ อาวาสิกวรรค ๑   
กฐินัตถารวรรค ๑ รวม ๑๔ วรรค ทานประกาศไวดแีลวแล.    
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                สมุฏฐาน   
                ภิกษุไมมีความจงใจตองอาบัติเปนตน   
        [๑๒๓๐] มีอยู อาบัติ ภกิษุไมมีความจงใจตอง มีความจงใจออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีความจงใจตอง ไมมีความจงใจออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุไมมีความจงใจตอง ไมมีความจงใจออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีความจงใจตอง มีความจงใจออก.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีจิตเปนกุศลตอง มีจิตเปนกุศลออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีจิตเปนกุศลตอง มีจิตเปนอกุศลออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีจิตเปนกุศลตอง มีจิตเปนอัพยากฤตออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีจิตเปนอกศุลตอง มีจิตเปนกุศลออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีจิตเปนอกศุลตอง มีจิตเปนอกุศลออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีจิตเปนอกศุลตอง มีจิตเปนอัพยากฤตออก.   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีจิตเปนอัพยากฤตตอง มีจิตเปนกุศลออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีจิตเปนอัพยากฤตตอง มีจิตเปนอกุศลออก   
มีอยู อาบัติ ภกิษุมีจิตเปนอัพยากฤตตอง มีจิตเปนอัพยากฤตออก.   
                    ปาราชิก ๔   
        [๑๒๓๑] ถามวา ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ตอบวา ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๑ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกบัจิต   
มิใชวาจา.   
ถ. ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒ เกดิดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ต. ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๒ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใช   
วาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจาและจติ ๑.   
ถ. ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ต. ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๓ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใช   
วาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจาและจติ ๑.   
ถ. ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔ เกดิดวยสมุฏฐานเทาไร?    
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ต. ปาราชิกสิกขาบทท่ี ๔ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใช   
วาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจาและจติ ๑.   
                   ปาราชิก ๔ สิกขาบท จบ.   
                ----------------   
                  สังฆาทิเสส ๑๓   
        [๑๒๓๒] ถามวา สังฆาทิเสสของภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ตอบวา สังฆาทิเสสของภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ   
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.   
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม เกิดดวยสมุฏฐาน   
เทาไร?   
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม เกิดดวยสมุฏฐาน   
อันหนึ่ง คือ เกดิแตกายกับจิต มิใชวาจา.   
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูพดูเคาะมาตุคาม ดวยวาจาช่ัวหยาบ เกิดดวยสมฏุฐาน   
เทาไร?   
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูพดูเคาะมาตุคาม ดวยวาจาช่ัวหยาบ เกิดดวยสมฏุฐาน ๓   
คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกดิแตกาย   
วาจา และจิต ๑.   
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุ ผูกลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานกัมาตุคาม เกิด   
ดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุ ผูกลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานกัมาตุคาม เกิด   
ดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑   
บางทีเกิดแตกาย วาจา และจติ ๑.   
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูถึงความเปนผูเท่ียวชักส่ือ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูถึงความเปนผูเท่ียวชักส่ือ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ คือ บางที   
เกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับ    
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วาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑   
บางทีเกิดแตกาย วาจา และจติ ๑.   
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูใหทํากุฎี ดวยอาการขอเอาเอง เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูใหทํากุฎี ดวยอาการขอเอาเอง เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ คือ   
บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแต   
กายกับวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย   
๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ๑.   
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูใหทํากุฎีใหญ เกดิดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูใหทํากุฎีใหญ เกดิดวยสมุฏฐาน ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย   
มิใชวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกดิแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใช   
จิต ๑ บางทีเกดิแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกดิแต   
กาย วาจา และจิต ๑.   
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได เกดิ   
ดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได เกดิ   
ดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑   
บางทีเกิดแตกาย วาจา และจติ ๑.   
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูถือเอาเอกเทศบางอยาง แหงอธิกรณอันเปนเร่ืองอ่ืน ให   
เปนเพยีงเลศ ตามกําจัดภิกษดุวยธรรม อันมีโทษถึงปาราชิก เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูถือเอาเอกเทศบางอยาง แหงอธิกรณอันเปนเร่ืองอ่ืน ให   
เปนเพยีงเลศ ตามกําจัดภิกษดุวยธรรม อันมีโทษถึงปาราชิก เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางที   
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา   
และจิต ๑.   
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูทําลายสงฆ ไมสละกรรม เม่ือสวดประกาศครบ ๓ จบ   
เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูทําลายสงฆ ไมสละกรรมเม่ือสวดประกาศครบ ๓ จบ   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต.   
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ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูประพฤติตามภกิษุผูทําลาย ไมสละกรรมเม่ือสวดประกาศ   
ครบ ๓ จบ เกดิดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูประพฤติตามภกิษุผูทําลาย ไมสละกรรมเม่ือสวดประกาศ   
ครบ ๓ จบ เกดิดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือเกิดแตกาย วาจา และจิต.   
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูวายาก ไมสละกรรมเม่ือสวดประกาศครบ ๓ จบ เกิดดวย   
สมุฏฐานเทาไร?   
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูวายาก ไมสละกรรมเม่ือสวดประกาศครบ ๓ จบ เกิดดวย   
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกาย วาจาและจิต.   
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูประทุษรายสกุล ไมสละกรรมเม่ือสวดประกาศครบ ๓ จบ   
เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูประทุษรายสกุล ไมสละกรรมเม่ือสวดประกาศครบ ๓ จบ   
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต.   
                  สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท จบ   
                ----------------   
                    เสขิยวัตร   
        [๑๒๓๓] ... ถามวา ทุกกฏของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอถายอุจจาระ ปสสาวะ   
หรือบวนเขฬะ ลงในน้ํา เกดิดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ตอบวา ทุกกฏของภิกษุผูอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวน   
เขฬะลงในน้ํา เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกาย กบัจิต มิใชวาจา.   
                   เสขิยวัตร จบ   
                ----------------   
                    ปาราชิก ๔   
        [๑๒๓๔] ถามวา ปาราชิก ๔ เกดิดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ตอบวา ปาราชิก ๔ เกดิดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑   
บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกดิแตกาย วาจา และจิต ๑.    
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                  สังฆาทิเสส ๑๓   
        [๑๒๓๕] ถามวา สังฆาทิเสส ๑๓ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ตอบวา สังฆาทิเสส ๑๓ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ คือ บางทีเกดิแตกาย มิใชวาจา   
มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจติ ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต ๑ บางที   
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจา กับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา   
และจิต ๑.   
                อนิยต ๒   
        [๑๒๓๖] ถามวา อนิยต ๒ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ตอบวา อนิยต ๒ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑   
บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกดิแตกาย ๑ วาจา และจิต ๑.   
                นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐   
        [๑๒๓๗] ถามวา นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ เกิดดวยสมฏุฐานเทาไร?   
ตอบวา นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ เกิดดวยสมฏุฐาน ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา   
มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจติ ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต ๑ บางที   
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา   
และจิต ๑.   
                   ปาจิตตีย ๙๒   
        [๑๒๓๘] ถามวา ปาจิตตีย ๙๒ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ตอบวา ปาจิตตีย ๙๒ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใช   
จิต ๑ บางทีเกดิแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิด   
แตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกดิแตกาย วาจา   
และจิต ๑.   
                  ปาฏิเทสนียะ ๔   
        [๑๒๓๙] ถามวา ปาฏิเทสนียะ ๔ เกดิดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ตอบวา ปาฏิเทสนียะ ๔ เกดิดวยสมุฏฐาน ๔ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา   
มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกบัวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิด   
แตกาย วาจา  และจิต ๑.    
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                    เสขิยะ ๗๕   
        [๑๒๔๐] ถามวา เสขิยะ ๗๕ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?   
ตอบวา เสขิยะ ๗๕ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑   
บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกดิแตกาย วาจา และจิต ๑.   
                    สมุฏฐานจบ   
                ----------------   
                 หัวขอประจําเร่ือง   
        [๑๒๔๑] ไมมีความจงใจ ๑ มีจิตเปนกศุล ๑ สมุฏฐานทุกสิกขาบท ๑ ขอทาน   
ท้ังหลายจงรูสมุฏฐาน โดยรูตามธรรมเทอญ.   
                 -------------   
                 ทุติยคาถาสังคณิกะ   
                อาบัติทางกายเปนตน   
        [๑๒๔๒] ถามวา อาบัติทางกายจดัไวเทาไร? ทางวาจาจัดไวเทาไร? เมื่อปกปดตองอาบัติ   
เทาไร? อาบัติมีการเคลาคลึงเปนปจจยัมีเทาไร?   
ตอบวา อาบัตทิางกายจดัไว ๖ ทางวาจาจดัไว ๖ เม่ือปกปดตองอาบัติ ๓ อาบัติมีการ   
เคลาคลึงเปนปจจัยมี ๕.   
                   ตองอาบัติเม่ืออรุณข้ึนเปนตน   
        [๑๒๔๓] ถามวา อาบัติเพราะอรุณข้ึนมีเทาไร? อาบัติช่ือยาวตตยิกา มีเทาไร? อาบัติช่ือ   
อัตถวัตถุกาในศาสนาน้ีมีเทาไร? สงเคราะหสิกขาบทและปาติโมก ขุทเทสท้ังมวลดวยอุเทส   
เทาไร?   
ตอบวา อาบัติเพราะอรุณข้ึน มี ๓ อาบัติช่ือยาวตติยกามี ๒ อาบัติช่ืออัตถวัตถุกา   
ในศาสนานี้มี ๑ สงเคราะหสิกขาบทและปาติโมกขุทเทสท้ังมวล ดวยนทิานุเทสอยางเดียว.    
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                 มูลแหงวินัยเปนตน   
        [๑๒๔๔] ถามวา มูลแหงวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวมีเทาไร? อาบัติหนักในฝายวนิัยตรัส   
ไวเทาไร? อาบัติเพราะปดอาบัติช่ัวหยาบมีเทาไร?   
ตอบวา มูลแหงวินัยท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวมี ๒ อาบัติหนักในฝายวินยัตรัสไว ๒   
อาบัติเพราะปดอาบัติช่ัวหยาบมี ๒   
                  ตองอาบัติในละแวกบานเปนตน   
        [๑๒๔๕] ถามวา อาบัติในละแวกบานมีเทาไร? อาบัติมีฝงนทีเปนปจจยัมีเทาไร? เปนอาบัติ   
ถุลลัจจัย เพราะเนื้อกี่ชนิด? เปนอาบัติทุกกฏ เพราะเนื้อกีช่นิด?   
ตอบวา อาบัตใินละแวกบานมี ๔ อาบัติมีฝงนทีเปนปจจัยมี ๔ เปนอาบัติ   
ถุลลัจจัย เพราะเนื้อชนดิเดยีว เปนอาบัติทุกกฏ เพราะเนือ้ ๙ ชนิด.   
                ตองอาบัติทางวาจาในราตรีเปนตน   
        [๑๒๔๖] ถามวา อาบัติทางวาจาในกลางคืนมีเทาไร? อาบัติทางวาจาในกลางวนัมีเทาไร?   
เม่ือให ตองอาบัติเทาไร? เมื่อรับ ตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา อาบัตทิางวาจาในกลางคืนมี ๒ อาบัติทางวาจาในกลางวันมี ๒ เม่ือให   
ตองอาบัติ ๓ เพราะรับ ตองอาบัติ ๔.   
                 ตองอาบัติเปนเทสนาคามินีเปนตน   
        [๑๒๔๗] ถามวา อาบัติเปนเทสนาคามินี มีเทาไร? อาบัติท่ีทําคืนได จัดไวเทาไร? อาบัติท่ีทํา   
คืนไมไดในศาสนานี้ พระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?   
ตอบวา  อาบัตเิปนเทสนาคามินีมี ๕ อาบัตท่ีิทําคืนไดจดัไว ๖ อาบัติท่ีทําคืนไมได   
ในศาสนานี้ พระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวอยางเดยีว.   
                 ตองอาบัติหนักในฝายวนิัยเปนตน   
        [๑๒๔๘] ถามวา อาบัติหนักในฝายวนิัยเปนไปทางกายและวาจา ตรัสไวเทาไร? ธัญญรส   
ในเวลาวิกาลมเีทาไร? สมมติดวยญัตติจตุตถกรรมวาจามีเทาไร?    
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ตอบวา อาบัตหินักในฝายวนิัยเปนไปทางกายและวาจาตรัสไว ๒ ธัญญรสในเวลา   
วิกาลมีอยางเดยีว สมมติดวยญัตติจตุตถกรรมวาจามีอยางเดียว.   
                  อาบัติปาราชิกทางกายเปนตน   
        [๑๒๔๙] ถามวา อาบัติปาราชิกทางกายมีเทาไร? ภูมิของภิกษุผูมีสังวาสเทาไร? รัตติเฉทของ   
ภิกษกุี่พวก? และพระบัญญัตเิร่ืองสองนิ้วมีเทาไร?   
ตอบวา อาบัตปิาราชิกทางกายมี ๒ ภูมิของภิกษุผูมีสังวาสมี ๒ รัตติเฉทของภิกษุ ๒   
พวก และพระบัญญัติเร่ืองสองนิ้วมี ๒.   
                    ตองอาบัติเพราะทํารายตัวเองเปนตน   
        [๑๒๕๐] ถามวา เพราะทํารายตัวเอง ตองอาบัติเทาไร? สงฆแตกกัน ดวยอาการเทาไร?   
อาบัติช่ือปฐมาปตติกาในศาสนาน้ี มีเทาไร? ทําญัตติมีเทาไร?   
ตอบวา เพราะทํารายตนเอง ตองอาบัติ ๒ สงฆแตกกันดวยอาการ ๒ อาบัติช่ือ   
ปฐมาปตติกาในศาสนี้มี ๒ ทําญัตติมี ๒.   
                ตองอาบัติเพราะปาณาติบาตเปนตน   
        [๑๒๕๑] ถามวา อาบัติเพราะปาณาติบาต มีเทาไร? อาบัติปาราชิกเนื่องดวยวาจามีเทาไร?   
อาบัติเกี่ยวดวยพูดเคาะ ตรัสไวเทาไร? อาบัติเกี่ยวดวยเท่ียวชักส่ือ ตรัสไวเทาไร?   
ตอบวา อาบัติเพราะปาณาติบาตมี ๓ อาบัติปาราชิกเนื่องดวยวาจามี ๓ อาบัติเกี่ยว   
ดวยพูดเคาะ ตรัสไว ๓ และเกี่ยวดวยเท่ียวชักส่ือ ตรัสไว ๓   
                  บุคคลไมควรใหอุปสมบทเปนตน   
        [๑๒๕๒] ถามวา บุคคลท่ีไมควรใหอุปสมบท มีเทาไร? กรรมสงเคราะหมีเทาไร? บุคคลท่ีถูก   
นาสนะตรัสไวเทาไร? อนุสาวนาเดียวกันสําหรับบุคคล มีจํานวนเทาไร?   
ตอบวา บุคคลท่ีไมควรใหอุปสมบทมี ๓ พวก, กรรมสงเคราะหมี ๓ อยาง, บุคคล   
ท่ีถูกนาสนะตรัสไว ๓ พวก, อนุสาวนาเดยีวกัน สําหรับบุคคลมีจํานวน ๓ คน.    
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                ตองอาบัติเพราะอทินนาทานเปนตน   
        [๑๒๕๓] ถามวา อาบัติเพราะอทินนาทาน มีเทาไร? อาบัติเพราะเมถุนเปนปจจยัมีเทาไร?   
เม่ือตัดเปนอาบัติเทาไร? เพราะการท้ิงเปนปจจยั เปนอาบัติเทาไร?   
ตอบวา อาบัติเพราะอทินนาทานมี ๓ อาบัติเพราะเมถุนเปนปจจยัมี ๔ เม่ือตัดเปน   
อาบัติ ๓ ตัว อาบัติเพราะการทิ้งเปนปจจยัมี ๕.   
                    ปรับอาบัติควบกันเปนตน   
        [๑๒๕๔] ถามวา ในภิกขุโนวาทกวรรค อาบัติทุกกฏ กับปาจิตตีย หมวดท่ีตรัสไวเปน ๙   
ในสิกขาบทท่ี ๑ นั้น เปนเทาไร? ภิกษณุีเทาไร เปนอาบัติแกภิกขุเพราะจีวร?   
ตอบวา ในภิกขุโนวาทกวรรค อาบัติทุกกฏ กับปาจิตตียท่ีตรัสไวหมวด ๙ ในสิกขา   
บทท่ี ๑ นั้น มี ๔ ภิกษณุี ๒ พวก เปนอาบัตแิกภกิษุเพราะจีวร.   
                  ตองอาบัติปาฏิเทสนียะเปนตน   
        [๑๒๕๕] ถามวา อาบัติปาฏิเทสนียะสําหรับภิกษุณีท่ีตรัสไวเทาไร? เพราะขอขาวเปลือกดิบ   
มาฉัน ปรับอาบัติทุกกฏกับปาจิตตีย หรือ?   
ตอบวา อาบัตปิาฏิเทสนียะ ท่ีตรัสแกภิกษณุี ปรับอาบัติไว ๘ เพราะขอขาวเปลือก   
ดิบมาฉัน ปรับอาบัติทุกกฏกับปาจิตตีย.   
                   ตองอาบัติเพราะเดินเปนตน   
        [๑๒๕๖] ถามวา ผูเดินตองอาบัติเทาไร? ผูยืนตองอาบัติเทาไร? ผูนั่งตองอาบัติเทาไร?   
และผูนอนตองอาบัติเทาไร?   
ตอบวา ผูเดินตองอาบัติ ๔ ผูยืนตองอาบัตเิทากัน ผูนั่งตองอาบัติ ๔ และผูนอน   
ตองอาบัติเทากัน.   
                    ตองอาบัติในเขตเดียวกนั   
        [๑๒๕๗] ถามวา อาบัติปาจิตตียท้ังหมด มีเทาไร ท่ีตางวัตถุกันภิกษุพึงตองในขณะเดียวกนั   
ไมกอน ไมหลัง?    
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ตอบวา อาบัตปิาจิตตียท้ังหมดมี ๕ ท่ีตางวัตถุกัน ภิกษพุึงตองในขณะเดยีวกัน   
ไมกอน ไมหลัง.   
        [๑๒๕๘] ถามวา อาบัติปาจิตตียท้ังหมด มีเทาไร ท่ีตางวัตถุกันภิกษุพึงตองในขณะเดียวกนั   
ไมกอน ไมหลัง?   
ตอบวา อาบัตปิาจิตตียท้ังหมดมี ๙ ท่ีตางวตัถุกัน ภกิษุพงึตองในขณะเดียวกัน   
ไมกอน ไมหลัง.   
                   วธีิแสดงอาบัติ   
        [๑๒๕๙] ถามวา อาบัติปาจิตตียท้ังหมด มีเทาไร? ท่ีตางวัตถุกันอันพระพุทธเจาผูเปนเผา   
แหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภกิษุพึงแสดงดวยวาจาเทาไร?   
ตอบวา อาบัตปิาจิตตียท้ังหมดมี ๕ ท่ีตางวัตถุกัน อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระ   
ราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภิกษพุึงแสดงดวยวาจาอยางเดยีว.   
        [๑๒๖๐] ถามวา อาบัติปาจิตตียท้ังหมดมีเทาไร? ท่ีตางวัตถุกันอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหง   
พระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภิกษพุึงแสดงดวยวาจาเทาไร?   
ตอบวา อาบัตปิาจิตตียท้ังหมดมี ๙ ท่ีตางวตัถุกัน อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหง   
พระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภิกษพุึงแสดงดวยวาจาอยางเดียว.   
        [๑๒๖๑] ถามวา อาบัติปาจิตตียท้ังหมดมีเทาไร? ท่ีตางวัตถุกันอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหง   
พระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภิกษพุึงแสดงระบุอะไร?   
ตอบวา อาบัตปิาจิตตียท้ังหมดมี ๕ ท่ีตางวัตถุกัน อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหง   
พระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภิกษพุึงแสดงระบุวัตถุ.   
        [๑๒๖๒] ถามวา อาบัติปาจิตตียท้ังหมดมีเทาไร? ท่ีตางวัตถุกันอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหง   
พระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภิกษพุึงแสดงระบุอะไร?   
ตอบวา อาบัตปิาจิตตียท้ังหมดมี ๙ ท่ีตางวตัถุกัน อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหง   
พระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภิกษพุึงแสดงระบุวัตถุ.    
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                ยาวตติยกาบัติเปนตน   
        [๑๒๖๓] ถามวา เพราะสวดประกาศครบ ๓ จบ เปนอาบัติเทาไร? เพราะการกลาวเปน   
ปจจัย เปนอาบัติเทาไร? ภิกษุเค้ียว ตองอาบัติเทาไร? เพราะฉันเปนปจจัย เปน   
อาบัติเทาไร?   
ตอบวา เพราะสวดประกาศครบ ๓ จบ เปนอาบัติ ๓ เพราะการกลาวเปนปจจยั   
เปนอาบัติ ๖ ภกิษุเค้ียวตองอาบัติ ๓ ตัว, เพราะฉันเปนปจจัย เปนอาบัติ ๕.   
                  ฐานะแหงยาวตติกาบัติเปนตน   
        [๑๒๖๔] ถามวา ยาวตติยกาบัติท้ังมวล ยอมถึงฐานะเทาไร? อาบัติมีแกคนกีพ่วก?   
และอธิกรณ มีแกคนกีพ่วก?   
ตอบวา ยาวตติยกาบัติท้ังมวลยอมถึงฐานะ ๕ อาบัติมีแกสหธรรมิก ๕ และ   
อธิกรณ มีแกสหธรรมิก ๕.   
                   วนิิจฉัยเปนตน   
        [๑๒๖๕] ถามวา วินจิฉัยมีแกบุคคลกีพ่วก? การระงับ มีแกบุคคลกี่พวก? บุคคลกี่พวก   
ไมตองอาบัติ? และภกิษยุอมงามดวยฐานะเทาไร?   
ตอบวา วนิิจฉัยมีแกสหธรรมิก ๕ พวก การระงับมีแกสหธรรมิก ๕ พวก สหธรรมิก ๕   
พวก ไมตองอาบัติและภกิษยุอมงามดวยเหตุ ๓ สถาน   
                  อาบัติทางกายในราตรีเปนตน   
        [๑๒๖๖] ถามวา อาบัติทางกายในราตรีมีเทาไร? ทางกายในกลางวันมีเทาไร? ภกิษุแพงดูตอง   
อาบัติเทาไร? เพราะบิณฑบาตเปนปจจยัเปนอาบัติเทาไร?   
ตอบวา อาบัตทิางกายในราตรีมี ๒ ทางกายในกลางวันมี ๒ ภกิษุเพงดตูอง   
อาบัติตัวเดยีว เพราะบิณฑบาตเปนปจจยัเปนอาบัติตัวเดยีว.   
                    ภกิษุท่ีสงฆยกวตัรเปนตน   
        [๑๒๖๗] ถามวา ภิกษุเห็นอานิสงสเทาไร จึงแสดง เพราะเช่ือผูอ่ืน? ภิกษุผูถูกยกวัตรตรัส   
ไวมีเทาไร? ความประพฤตชิอบมีเทาไร?    
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ตอบวา ภกิษุเห็นอานิสงส ๘ อยาง จึงแสดงเพราะเช่ือผูอ่ืน ภิกษุผูถูกยกวัตร   
ตรัสไว มี ๓ พวก ความประพฤติชอบมี ๔๓ ขอ   
                  มุสาวาทเปนตน   
        [๑๒๖๘] ถามวา มุสาวาทถึงฐานะเทาไร? ท่ีตรัสวาอยางยิ่งมีเทาไร? ปาฏิเทสนียะมีกี่สิกขาบท?   
การแสดงโทษของบุคคลกี่จาํพวก?   
ตอบวา มุสาวาทถึงฐานะ ๕ ท่ีตรัสวาอยางยิ่ง มี ๑๔ สิกขาบท ปาฏิเทสนียะมี ๑๒   
สิกขาบท การแสดงโทษของบุคคล ๕ จําพวก   
                    องคของมุสาวาทเปนตน   
        [๑๒๖๙] ถามวา มุสาวาทมีองคเทาไร? องคอุโบสถมีเทาไร? องคของผูควรเปนทูตมีเทาไร?   
ติตถิยวัตร มีเทาไร?   
ตอบวา มุสาวาทมีองค ๘ องคอุโบสถมี ๘ องคของผูควรเปนทูตมี ๘ ตติถิยวัตรมี ๘   
                  อุปสัมปทาเปนตน   
        [๑๒๗๐] ถามวา อุปสัมปทามีวาจาเทาไร? ภิกษณุีพึงลุกรับภิกษณุีกีพ่วก? พึงใหอาสนะ   
แกภกิษณุีกีพ่วก? ภิกษุผูส่ังสอนภิกษุณีตองประกอบดวยคุณสมบัติเทาไร?   
ตอบวา อุปสัมปทามีวาจา ๘ ภิกษณุีพึงลุกรับ ภิกษณุี ๘ พวกพึงใหอาสนะแก   
ภิกษณุี ๘ พวก ภิกษุผูส่ังสอนภิกษุณีตองประกอบดวยคุณสมบัติ ๘   
                  ความขาดเปนตน   
        [๑๒๗๑] ถามวา ความขาดมีแกคนเทาไร? อาบัติถุลลัจจัยมีแกคนเทาไร? บุคคลเทาไร   
ไมตองอาบัติ? อาบัติและอนาบัติของคนท้ังหมดมีวตัถุอยางเดยีวกัน หรือ?   
ตอบวา ความขาดมีแกคนผูเดียว อาบัติถุลลัจจัยมีแกคน ๔ พวก บุคคล ๔ พวก   
ไมตองอาบัติอาบัติและอนาบัติของคนท้ังหมดมีวตัถุอยางเดียวกัน    
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                   กรรมเน่ืองดวยญัตติเปนตน   
        [๑๒๗๒] ถามวา อาฆาตวัตถุมีเทาไร? สงฆแตกกัน ดวยเหตุเทาไร? อาบัติช่ือปฐมาปตติกา   
ในศาสนานี้มีเทาไร? ทําดวยญัตติมีเทาไร?   
ตอบวา อาฆาตวัตถุมี ๙ สงฆแตกกนัดวยเหตุ ๙ อยาง อาบัติช่ือปฐมาปตติกา   
ในศาสนานี้มี ๙ อยาง ทําดวยญัตติมี ๙.   
                  บุคคลไมควรกราบไหวเปนตน   
        [๑๒๗๓] ถามวา บุคคลเทาไร อันภกิษุไมพึงกราบไหว และไมพึงทําอัญชลีกรรมและสามี   
จิกรรม? เพราะทําแกบุคคลเทาไร ตองอาบัติทุกกฏ? ทรงจีวรมีกําหนดเทาไร?   
ตอบวา บุคคล ๑๐ พวก อันภกิษุไมพึงกราบไหว ไมพึงทําอัญชลีกรรม และสามี   
จิกรรม เพราะทําแกบุคคล ๑๐ พวก ตองอาบัติทุกกฏทรงจีวรมีกําหนด ๑๐ วัน   
                   ใหจีวรเปนตน   
        [๑๒๗๔] ถามวา จีวรควรใหแกบุคคลในศาสนานี้ ผูจําพรรษาแลวกี่พวก? เมื่อมีผูรับแทนควรให   
แกบุคคลกี่พวก? และไมควรใหแกบุคคลกี่พวก?   
ตอบวา จวีรควรใหแกสหธรรมิก ๕ ในศาสนานี้ ผูจําพรรษาแลวเม่ือมีผูรับแทน   
ควรใหแกบุคคล ๗ พวก ไมควรใหแกบุคคล ๑๖ พวก   
                   ภกิษุอยูปริวาส   
        [๑๒๗๕] ถามวา ช่ัว ๑๐๐ ราตรี ภิกษุอยูปริวาสปดอาบัติไวกี่รอย? ตองอยูปริวาสกี่ราตรี   
จึงจะพน?   
ตอบวา ช่ัว ๑๐๐ ราตรี ภิกษุอยูปริวาสปดอาบัติไว ๑๐ รอยราตรีตองอยูปริวาส ๑๐   
ราตรี จึงจะพน   
                   โทษแหงกรรม   
        [๑๒๗๖] ถามวา โทษแหงกรรม อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว   
เทาไร? กรรมไมเปนธรรมท้ังหมดท่ีตรัสไวในเร่ืองวินยั ในพระนครจมัปามีเทาไร?    
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ตอบวา โทษแหงกรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวมี ๑๒   
กรรมท่ีตรัสไวในเร่ืองวนิัยในพระนครจัมปาลวนไมเปนธรรม.   
                    กรรมสมบัติ   
        [๑๒๗๗] ถามวา กรรมสมบัติอันพระพุทธเจา ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวมีเทาไร?   
กรรมเปนธรรมท้ังหมดท่ีตรัสไวในเร่ืองวนิัย ในพระนครจําปามีเทาไร?   
ตอบวา กรรมสมบัติอันพระพุทธเจา ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๔ อยาง   
กรรมท่ีตรัสไวในเร่ืองวนิัย ในพระนครจัมปาลวนเปนธรรม   
                  กรรม ๖ อยาง   
        [๑๒๗๘] ถามวา กรรมอันพระพุทธเจา ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?   
กรรมท่ีตรัสไวในเร่ืองวนิัยในพระนครจัมปา ท่ีเปนธรรมมีเทาไร? ท่ีไมเปนธรรมมีเทาไร?   
ตอบวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๖ อยาง บรรดา   
กรรม ๖ นี้ กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวในเร่ืองวนิยั ในพระนคร   
จัมปา ท่ีเปนธรรมอยางเดียว, ท่ีไมเปนธรรม ๕ อยาง.   
                  กรรม ๔ อยาง   
        [๑๒๗๙] ถามวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร? กรรมท่ี   
ตรัสไวในเร่ืองวินัยในพระนครจัมปา ท่ีเปนธรรมมีเทาไร? ท่ีไมเปนธรรมมีเทาไร?   
ตอบวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๔ อยาง, บรรดา   
กรรม ๔ นี้ กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวในเร่ืองวนิยั ในพระนคร   
จัมปา ท่ีเปนธรรมมีอยางเดียว ท่ีไมเปนธรรมมี ๓ อยาง    
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                    อาบัติระงับและไมระงับ   
        [๑๒๘๐] ถามวา กองอาบัติใด อันพระอนันตชินเจาผูคงท่ี ผูทรงเห็นวิเวกทรงแสดงแลว   
ในกองอาบัตนิั้น กองอาบัตเิทาใด เวนสมถะเสีย ยอมระงับ? ขาแตทานผูฉลาดในวภิังค   
ขาพเจาถามขอนั้น ขอทานจงบอก   
ตอบวา กองอาบัติใดอันพระอนันตชินเจาผูคงท่ี ผูทรงเห็นวิเวกทรงแสดงแลว   
ในกองอาบัตนิั้น กองอาบัตกิองเดียว เวนสมถะเสียยอมระงับ ขาแตทานผูฉลาดในวภิังค   
ขาพเจาบอกขอนั้น แกทาน   
                   ภกิษุผูทําลายสงฆไปสูอบาย   
        [๑๒๘๑] ถามวา ภิกษุผูทําลายสงฆไปสูอบาย อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์   
ตรัสไวเทาไร? ขาพเจาท้ังหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินยั   
ตอบวา ภกิษุผูทําลายสงฆไปสูอบาย ตกนรกช่ัวกัลปอันพระพุทธเจา ผูเปนเผาแหง   
พระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๑๔๔ ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินยั.   
                  ภิกษุทําลายสงฆไมไปสูอบาย   
        [๑๒๘๒] ถามวา ภิกษุผูทําลายสงฆไมไปสูอบาย อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์   
ตรัสไวเทาไร? ขาพเจาท้ังหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินยั   
ตอบวา ภกิษุผูทําลายสงฆไมไปอบาย อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์   
ตรัสไว ๑๘ ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวนิัย.   
                หมวด ๘   
        [๑๒๘๓] ถามวา หมวด ๘ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?   
ขาพเจาท้ังหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินยั   
ตอบวา หมวด ๘ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๑๘ หมวด   
ขอทานจงฟงวสัิยของขาพเจาผูรูเฉพาะวินยั.    
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                  กรรม ๑๖ อยาง   
        [๑๒๘๔] ถามวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร? ขาพเจา   
ท้ังหลาย ขอฟงนิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินยั   
ตอบวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๑๖ ขอทานจง   
ฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวนิัย.   
                 โทษแหงกรรม ๑๒   
        [๑๒๘๕] ถามวา โทษแหงกรรม อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?   
ขาพเจาท้ังหลายขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินยั.   
ตอบวา โทษแหงกรรม อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๑๒   
อยาง ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินยั.   
                   กรรมสมบัติ ๔   
        [๑๒๘๖] ถามวา กรรมสมบัติ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?   
ขาพเจาท้ังหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินยั.   
ตอบวา กรรมสมบัติ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๔ อยาง   
ขอทานจงฟงวสัิยของขาพเจาผูรูเฉพาะวินยั.   
                กรรม ๖   
        [๑๒๘๗] ถามวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร? ขาพเจา   
ท้ังหลายขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวนิัย   
ตอบวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๖ อยาง ขอทาน   
จงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินยั.   
                กรรม ๔   
        [๑๒๘๘] ถามวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร? ขาพเจา   
ท้ังหลายขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวนิัย,   
ตอบวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๔ อยาง ขอทาน   
จงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินยั    
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                   ปาราชิก ๘   
        [๑๒๘๙] ถามวา ปาราชิก อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?   
ขาพเจาท้ังหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินยั.   
ตอบวา ปาราชิก อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๘ ขอทาน   
จงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินยั.   
                  สังฆาทิเสส ๒๓   
        [๑๒๙๐] ถามวา สังฆาทิเสส อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?   
ขาพเจาท้ังหลาย ขอฟงนิสัยของทานผูรู เฉพาะพระวินยั   
ตอบวา สังฆาทิเสส อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๒๓   
ขอทานจงฟงวสัิยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินยั.   
                อนิยต ๒   
        [๑๒๙๑] ถามวา อนิยต อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?   
ขาพเจาท้ังหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินยั   
ตอบวา อนิยต อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๒ ขอทาน   
จงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินยั.   
                   นิสสัคคิยะ ๔๒   
        [๑๒๙๒] ถามวา นิสสัคคิยะ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?   
ขาพเจาท้ังหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินยั   
ตอบวา นิสสัคคิยะ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๔๒   
ของทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินยั.   
                  ปาจิตติยะ ๑๘๘   
        [๑๒๙๓] ถามวา ปาจิตติยะ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?   
ขาพเจาท้ังหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินยั   
ตอบวา ปาจิตติยะ อันพระพทุธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๑๘๘   
ขอทานจงฟงวสัิยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินยั.    



พระวนิัยปฎก เลม ๘ ปริวาร - หนาท่ี 497 
                  ปาฏิเทสนียะ ๑๒   
        [๑๒๙๔] ถามวา ปาฏิเทสนียะ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?   
ขาพเจาท้ังหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินยั   
ตอบวา ปาฏิเทสนียะ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๑๒   
ขอทานจงฟงวสัิยของขาพเจาผูรูเฉพาะวนิยั.   
                    เสขิยะ ๗๕   
        [๑๒๙๕] ถามวา เสขิยะ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?   
ขาพเจาท้ังหลาย ขอฟงวิสัยของผูรูเฉพาะพระวนิัย   
ตอบวา เสขิยะ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๗๕ ขอทาน   
จงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินยั.   
ปญหาขอใด ทานถามแลวดวยดฉัีนใด ปญหาขอนั้นขาพเจาตอบแลวดวยดีฉันนัน้   
อนึ่ง ในคําถามและคําตอบจะไมอางถึงสูตรอะไรไมมีแล.   
                    ทุติยคาถาสังคณิกะ จบ.   
                 --------------   
                  เสทโมจนคาถา   
        [๑๒๙๖] บุคคลไมมีสังวาสกับภกิษแุละภิกษุณี การสมโภคบางอยาง อันภิกษุและภกิษณุียอม   
ไมไดในบุคคลนั้น ไมตองอาบัติ เพราะไมอยูปราศ ปญหาขอนี้ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.   
        [๑๒๙๗] ครุภัณฑ ๕ อยาง อันพระพทุธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญตรัสวา ไมเปนอาบัติ แก   
ภิกษุผูจาํหนาย ผูใชสอย ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.   
        [๑๒๙๘] ขาพเจาไมกลาวถึง บุคคล ๑๐ จําพวก เวนบุคคล ๑๑ จําพวกเสีย ภกิษไุหวผูแกกวา   
ตองอาบัติ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.    
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        [๑๒๙๙] ภิกษไุมใชผูถูกยกวัตร ไมใชผูอยูปริวาส ไมใชผูทําลายสงฆ และไมใชผูหลีกไปเขา   
รีด ตั้งอยูในภมิูของภิกษุผูมีสังวาสเสมอกัน ไฉนจึงไมท่ัวไปแกสิกขา ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาด   
ท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๐๐] บุคคลเขาถึงธรรม ไตถามกุศลท่ีประกอบดวยประโยชน มิใชผูเปนอยู ไมใชผูตาย   
ไมใชผูนิพพาน ทานผูรูท้ังหลายเรียกบุคคลน้ันวาอยางไร? ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลาย   
คิดกันแลว.   
        [๑๓๐๑] ไมพูดถึงอวยัวะเหนือรากขวญัข้ึนไป เวนอวัยวะใตสะดือลงมา ภิกษุพึงตองอาบัติ   
ปาราชิกเพราะเมถุนธรรมเปนปจจยัไดอยางไร? ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.   
        [๑๓๐๒] ภิกษุทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง ไมไดใหสงฆแสดงพื้นท่ี เกินประมาณ มีผูจองไว   
หาชานรอบมิได ไมตองอาบัติ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๐๓] ภิกษุทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง ใหสงฆแสดงพื้นท่ีแลวไดประมาณ ไมมีผูจอง มีชาน   
รอบ แตตองอาบัติ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๐๔] ไมประพฤติประโยคอะไรทางกาย และไมพูดกะคนอ่ืนๆ ดวยวาจา แตตองอาบัติหนกั   
ซ่ึงเปนท่ีตั้งแหงความขาด ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๐๕] สัตบุรุษ ไมทําความช่ัวอะไรทางกายและทางวาจา แมทางใจผูนั้นถูกสงฆนาสนะแลว   
ช่ือวาถูกนาสนะดวยดี เพราะเหตุไร? ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.   
        [๑๓๐๖] ภิกษไุมเจรจากับมนุษยไรๆ ดวยวาจา และไมกลาวถอยคํากะผูอ่ืน แตตองอาบัติทาง   
วาจา มิใชทางกาย ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๐๗] สิกขาบท อันพระพุทธเจาผูประเสริฐพรรณนาไวแลว สังฆาทิเสส ๔ สิกขาบท   
ภิกษณุีตองท้ังหมด ดวยประโยคเดียวกนั ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.   
        [๑๓๐๘] ภิกษณุี ๒ รูป อุปสมบทแตสงฆฝายเดียว ภกิษุรับจวีรแตมือของภิกษณุ ี๒ รูป ตอง   
อาบัติตางกัน ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๐๙] ภิกษุ ๔ รูปชวนกันไปลักครุกัณฑ ๓ รูป เปนปาราชิก รูป ๑ ไมเปนปาราชิก ปญหาขอนี้   
ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๑๐] สตรีอยูขางใน ภิกษุอยูขางนอก ชองไมมีในเรือนนั้น ภิกษุจะพึงตองอาบัติปาราชิก   
เพราะเมถุนธรรมเปนปจจยัไดอยางไร? ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลวฯ    
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        [๑๓๑๑] ภิกษุรับประเคนนํ้ามัน น้ําผ้ึง น้ําออย และเนยใสดวยตนเองแลวเก็บไว เม่ือยังไม   
ลวงสัปดาห เม่ือปจจัยมีอยูฉัน ตองอาบัติ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๑๒] อาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย อาบัติสุทธิกปาจิตตีย ภกิษุตองพรอมกัน ปญหาขอนี้ ทาน   
ผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.   
        [๑๓๑๓] ภิกษุ ๒๐ รูป มาประชุมกันสําคัญวาพรอมเพรียงจึงทํากรรม ภิกษุอยูในท่ี ๑๒ โยชน   
พึงยังกรรมนัน้ใหเสียไดเพราะปจจยัคือเปนวรรค ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.   
        [๑๓๑๔] ภิกษุตองครุกาบัติลวน ๖๔ ท่ีทําคืนได ดวยอาการเพียงยางเทา และดวยกลาววาจา   
คราวเดียวกนั ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๑๕] ภิกษนุุงผาอันตรวาสก หมผาสังฆาฏิ ๒ ช้ัน ผาท้ังหมดนัน้เปนนิสสัคคีย ปญหาขอนี้   
ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๑๖] ญัตติก็ไมใช กรรมวาจาก็ไมเชิง และพระชินเจา กไ็มไดตรัสวา เอหิภกิขุแมสรณคมน   
ก็ไมมีแกเธอ แตอุปสัมปทาของเธอไมเสีย ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๑๗] บุคคลผูโฉดเขลา ฆาสตรีซ่ึงมิใชมารดา และฆาบุรุษซ่ึงมิใชบิดา ฆาบุคคลผูมิใชอริยะ   
แตตองอนันตริยกรรมเพราะเหตุนั้น  ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.   
        [๑๓๑๘] บุคคลผูโฉดเขลา ฆาสตรีผูเปนมารดา ฆาบุรุษผูเปนบิดา คร้ันฆาบิดามารดาแลว   
แตไมตองอนนัตริยกรรมเพราะโทษนั้น  ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๑๙] ภิกษไุมโจท ไมสอบสวน แลวทํากรรมแกบุคคลผูอยูลับหลัง และกรรมที่ทําแลวเปน   
อันทําชอบแลว ท้ังการกสงฆไมตองอาบัติ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๒๐] ภิกษุโจท สอบสวนแลว ทํากรรมแกบุคคลผูอยูตอหนา และกรรมท่ีทําแลวไมเปนอันทํา   
ท้ังการกสงฆกต็องอาบัติ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.   
        [๑๓๒๑] ภิกษุตดั ตองอาบัติก็มี ไมตองอาบัติก็มี ภิกษุปดตองอาบัติก็มี ไมตองอาบัติก็มี   
ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๒๒] ภิกษพุูดจริง ตองอาบัติหนกั พูดเท็จตองอาบัติเบา พูดเท็จตองอาบัติหนัก และพูด   
จริงตองอาบัติเบา ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๒๓] ภิกษุบริโภคจวีรท่ีอธิษฐานแลว ยอมดวยน้ํายอมแลว แมกัปปะก็ทําแลวยังตองอาบัติ   
ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.    
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        [๑๓๒๔] เม่ือพระอาทิตยอัสดงแลว ภิกษุฉันเนื้อ เธอไมใชผูวิกลจริต ไมใชผูมีจิตฟุงซาน   
และไมใชผูกระสับกระสายเพราะเวทนา แตเธอไมตองอาบัติ ก็ธรรมขอน้ัน พระสุคตทรงแสดง   
แลว ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๒๕] เธอไมใชผูมีจติกําหนดั และไมใชผูมีไถยจติ และแมผูอ่ืนเธอก็ไมไดคิดจะฆา ความ   
ขาดยอมมีแกเธอผูใหจับสลาก เปนอาบัตถุิลลัจจัยแกภิกษุผูจับ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลาย   
คิดกันแลว.   
        [๑๓๒๖] ไมใชเสนาสนะปาท่ีรูกันวามีความรังเกียจ และไมใชสงฆใหสมมติ ท้ังกฐินเธอไมได   
กราน เธอเก็บจีวรไว ณ ท่ีนัน้เอง แลวไปต้ังกึ่งโยชนเม่ืออรุณข้ึน เธอนัน่แหละไมตองอาบัติ   
ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๒๗] อาบัติท้ังมวลท่ีเปนไปทางกาย มิใชทางวาจา ตางวัตถุกนั ภิกษุตองในขณะเดียวกนั   
ไมกอน ไมหลัง ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๒๘] อาบัติท้ังมวลท่ีเปนไปทางวาจา มิใชทางกายตางวัตถุกนั ภิกษุตองในขณะเดียวกนั   
ไมกอน ไมหลัง ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๒๙] ไมเสพเมถุนนัน้ในสตรี ๓ จาํพวก บุรุษ ๓ จําพวก คนไมประเสริฐ ๓ จาํพวก และ   
บัณเทาะก ๓ จาํพวก และไมประพฤติเมถุนในอวัยวะท่ีปรากฏ แตความขาดยอมมีเพราะ   
เมถุนธรรมเปนปจจยั ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.   
        [๑๓๓๐] ขอจีวรกะมารดา และไมไดนอมลาภไปเพ่ือสงฆ เพราะเหตุไร ภกิษุนัน้จึงตองอาบัต ิ  
แตไมตองอาบัติเพราะบุคคลผูเปนญาติ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.   
        [๑๓๓๑] ผูโกรธ ยอมใหสงฆยินดี ผูโกรธ ยอมถูกสงฆติเตียน ก็ธรรมท่ีเปนเหตุใหสงฆ   
สรรเสริญผูโกรธนั้น ช่ืออะไร? ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๓๒] ผูแชมช่ืน ยอมใหสงฆยินดี ผูแชมช่ืน ยอมถูกสงฆติเตียน ก็ธรรมท่ีเปนเหตุใหสงฆ   
ติเตียนผูแชมช่ืนนั้นช่ืออะไร? ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๓๓] ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจติตีย ปาฏิเทสนียะ และทุกกฏ ในขณะ   
เดียวกัน ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกันแลว.   
        [๑๓๓๔] ท้ังสองมีอายุครบ ๒๐ ป ท้ังสองมีอุปชฌายคนเดยีวกัน มีอาจารยคนเดียวกัน มีกรรม   
วาจาอันเดียวกนั รูปหนึ่งเปนอุปสัมบัน รูปหนึ่งเปนอนุปสัมบัน ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลาย   
คิดกันแลว.    
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        [๑๓๓๕] ผาท่ีไมไดทํากัปปะ และไมไดยอมดวยน้ํายอม ภกิษุปรารถนา พึงแสวงหามานุงหม   
และเธอไมตองอาบัติ ก็ธรรมอันนั้น พระสุคตทรงแสดงแลว ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลาย   
คิดกันแลว.   
        [๑๓๓๖] ภิกษณุีไมให ไมรับ การรับไมมีดวยเหตนุัน้ แตตองอาบัติหนัก มิใชอาบัติเบา   
และการตองนัน้ เพราะการบริโภคเปนปจจยั ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๓๗] ภิกษณุีไมให ไมรับ การรับไมมีดวยเหตุนัน้ แตตองอาบัติเบา ไมใชอาบัติหนัก   
และการตองนัน้ เพราะการบริโภคเปนปจจยั ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
        [๑๓๓๘] ภิกษณุีตองอาบัติหนักมีสวนเหลือ ปกปดไว เพราะอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ไมใชภิกษณุี   
ก็ไมตองโทษ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดท้ังหลายคิดกนัแลว.   
                เสทโมจนคาถา จบ.   
                    ----------------   
                 หัวขอประจําเร่ือง   
        [๑๓๓๙] ไมมีสังวาส ไมจําหนาย บุคคล ๑๐ ไมใชผูถูกยกวัตร เขาถึงธรรม   
อวัยวะเหนือรากขวัญ ตอน้ัน ทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง ๒ สิกขาบท ไมประพฤติประโยคทาง   
กาย แตตองอาบัติหนัก ไมทําความช่ัวทางกายแตถูกสงฆนาสนะชอบแลว ไมเจรจา สิกขาบท   
ชน ๒ คน และชน ๔ คน สตรี น้ํามัน นิสสัคคีย ภิกษุ ยางเทาเดิน นุงผา ไมใชญัตติ   
ฆาสตรีมิใชมารดา ฆาบุรุษมิใชบิดา ไมโจท โจท ตัด พูดจริง ผาท่ีอธิษฐาน  พระอาทิตย   
อัสดงแลว ไมกําหนดั มิใชเสนาสนะปา อาบัติทางกาย ทางวาจา สตรี ๓ พวก มารดาโกรธ   
ใหยนิดี แชมช่ืน ตองสังฆาทิเสส สองคน ผาไมไดทํากัปปะ ไมใหตองอาบัติหนัก คาถาท่ี   
คิดจนเหงื่อไหล เปนปญหาท่ีทานผูรูใหแจมแจงแลวแล.   
                    หวัขอประจําเร่ือง จบ.   
                    ----------------   
                    ปญจวรรค   
                  กรรมวรรคท่ี ๑   
                กรรม ๔   
        [๑๓๔๐] กรรม ๔ อยาง คือ อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑   
ญัตติจตุตถกรรม ๑.    
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ถามวา กรรม ๔ อยางนี้ ยอมวิบัติโดยอาการเทาไร?   
ตอบวา กรรม ๔ อยางนี้ ยอมวิบัติโดยอาการ ๕ คือ โดยวตัถุ ๑ โดยญัตติ ๑   
โดยอนุสาวนา ๑ โดยสีมา ๑ โดยบริษัท ๑.   
                วัตถุวิบัติ   
        [๑๓๔๑] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยวตัถุ อยางไร?   
ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยวัตถุอยางนี้คือ กรรมท่ีควรทําพรอมหนา แตสงฆทําลับ   
หลัง ช่ือวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถุ   
กรรมท่ีควรสอบถามกอนทํา แตสงฆไมสอบถามกอนทํา ช่ือวากรรมไมเปนธรรม   
วิบัติโดยวัตถุ   
กรรมท่ีควรทําตามปฏิญญา  แตสงฆไมทําตามปฏิญญา ช่ือวากรรมไมเปนธรรม วิบัติ   
โดยวัตถุ   
สงฆใหอมูฬหวินัย แกภิกษุผูควรสติวินยั ช่ือวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถุ   
สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรม แกภกิษุผูควรอมูฬหวินยั ช่ือวากรรมไมเปนธรรม   
วิบัติโดยวัตถุ   
สงฆทําตัชชนียกรรม แกภิกษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม ช่ือวากรรมไมเปนธรรม   
วิบัติโดยวัตถุ   
สงฆทํานิยสกรรม แกภกิษผูุควรตัชชนียกรรม ช่ือวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดย   
วัตถุ   
สงฆทําปพพาชนียกรรม แกภิกษุผูควรนิยสกรรม  ช่ือวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดย   
วัตถุ   
สงฆทําปฏิสารณียกรรม แกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม  ช่ือวากรรมไมเปนธรรม   
วิบัติโดยวัตถุ   
สงฆทําอุกเขปนียกรรม แกภกิษุผูควรปฏิสารณียกรรม ช่ือวากรรมไมเปนธรรม วิบัติ   
โดยวัตถุ   
สงฆใหปริวาส แกภกิษุผูควรอุกเขปนียกรรม ช่ือวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถุ   
สงฆชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม  ช่ือวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถุ    
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สงฆใหมานัตแกภกิษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม  ช่ือวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวตัถุ   
สงฆอัพภานภกิษุผูควรมานตั ช่ือวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถุ   
สงฆใหภกิษุผูควรอัพภานอปุสมบท ช่ือวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถุ   
สงฆทําอุโบสถในวันมิใชอุโบสถ  ช่ือวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวตัถุ   
สงฆปวารณาในวันมิใชปวารณา ช่ือวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถุ   
อยางนี้ กรรมยอมวิบัติโดยวตัถุ.   
                ญัตติวิบัติ   
        [๑๓๔๒] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ อยางไร?   
                ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ ดวยอาการ ๕ คือ:   
๑. ไมระบุวัตถุ   
๒. ไมระบุสงฆ   
๓. ไมระบุบุคคล   
๔. ไมระบุญัตติ   
๕. ตั้งญัตติภายหลัง   
กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ ดวยอาการ ๕ นี้.   
                   อนุสาวนาวิบัติ   
        [๑๓๔๓] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนา อยางไร?   
                ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยอนสุาวนา ดวยอาการ ๕ คือ:   
๑. ไมระบุวัตถุ   
๒. ไมระบุสงฆ   
๓. ไมระบุบุคคล   
๔. ท้ิงญัตติ   
๕. สวดในกาลไมควร   
กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนา ดวยอาการ ๕ นี้.   
                สีมาวิบัติ   
        [๑๓๔๔] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยสีมา อยางไร?   
                ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยสีมา ดวยอาการ ๑๑ อยาง คือ:    
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๑. สมมติสีมาเล็กเกิน   
๒. สมมติสีมาใหญเกนิ   
๓. สมมติสีมามีนิมิตขาด   
๔. สมมติสีมาใชเงาเปนนิมิต   
๕. สมมติสีมาไมมีนิมิต   
๖. ภิกษุอยูภายนอกสีมาสมมติสีมา   
๗. สมมติสีมาในนที   
๘. สมมติสีมาในสมุทร   
๙. สมมติสีมาในชาตสระ   
๑๐. คาบเกี่ยวสีมาดวยสีมา   
๑๑. ทับสีมาดวยสีมา   
กรรมยอมวิบัติโดยสีมา ดวยอาการ ๑๑ อยางนี้.   
                    บริษัทวิบัติ   
        [๑๓๔๕] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยบริษัท อยางไร?   
ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยบริษัทดวยอาการ ๑๒ อยาง คือ:   
๑. ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุท้ังหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก   
เธอยังไมมา, ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา, ภิกษอุยูพรอมหนากันคัดคาน   
๒. ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุท้ังหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก   
เธอมาแลว  แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากนัคัดคาน   
๓. ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุท้ังหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก   
เธอมาแลว นําฉันทะของภกิษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากนัคัดคาน.   
๔. ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษท้ัุงหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก   
เธอยังไมมา ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากนัคัดคาน  
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๕. ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษท้ัุงหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก   
เธอมาแลว แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน   
๖. ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษท้ัุงหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก   
เธอมาแลว นําฉันทะของภกิษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากนัคัดคาน   
๗. ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ภิกษุท้ังหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก   
เธอยังไมมา ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากนัคัดคาน   
๘. ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ภิกษุท้ังหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวกเธอ   
มาแลว แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากนัคัดคาน   
๙. ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ภิกษุท้ังหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวกเธอ   
มาแลว นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน   
๑๐. ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ภิกษท้ัุงหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก   
เธอยังไมมา ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากนัคัดคาน   
๑๑. ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ภิกษท้ัุงหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก   
เธอมาแลว แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน   
๑๒.  ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ภิกษุท้ังหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก   
เธอมาแลว นําฉันทะของภกิษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากนัคัดคาน.   
                   กรรมวิบัติโดยบริษัท ดวยอาการ ๑๒ นี้.   
                ----------------   
                 กรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทําเปนตน   
        [๑๓๔๖] ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๔ รูป เปนผูเขากรรม   
ปกตัตตะนอกนั้น เปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภิกษใุด ภิกษุนั้นไมใชเปนผูเขากรรม และ   
ไมควรฉันทะ แตเปนผูควรกรรม   
ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๕ รูป เปนผูเขากรรม ปกตัตตะนอก   
นั้นเปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภิกษใุด ภิกษุนั้นไมใชเปนผูเขากรรม และไมควรฉันทะ แต   
เปนผูควรกรรม    
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ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๑๐ รูป เปนผูเขากรรม ปกตัตตะ   
นอกนั้น เปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภิกษใุด ภิกษุนัน้ไมใชเปนผูเขากรรม และไมควร   
ฉันทะ แตเปนผูควรกรรม   
ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๒๐ รูป เปนผูเขากรรม ปกตัตตะ   
นอกนั้น เปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภิกษใุด ภิกษุนัน้ไมใชเปนผูเขากรรม และไมควร   
ฉันทะ แตเปนผูควรกรรม.   
                กรรม ๔   
        [๑๓๔๗] กรรม ๔ คือ ๑. อปโลกนกรรม  ๒. ญัตติกรรม ๓. ญัตติทุติยกรรม   
๔. ญัตติจตุตถกรรม.   
ถามวา กรรม ๔ นี้ ยอมวิบัติ โดยอาการเทาไร?   
ตอบวา กรรม ๔ นี้ ยอมวิบัติ โดยอาการ ๕ คือ:   
๑. โดยวัตถุ   
๒. โดยญัตติ   
๓. โดยอนุสาวนา   
๔. โดยสีมา   
๕. โดยบริษัท   
                วัตถุวิบัติ   
        [๑๓๔๘] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยวัตถุ อยางไร?   
                ตอบวา สงฆใหบัณเฑาะกอุปสมบท ช่ือวากรรมเปนอธรรม วิบัตโิดยวัตถุ   
สงฆใหคนไถยสังวาสอุปสมบท ช่ือวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ   
สงฆใหคนผูเขารีดเดียรถียอุปสมบท  ช่ือวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ   
สงฆใหดิรัจฉานอุปสมบท ช่ือวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวตัถุ   
สงฆใหคนผูฆามารดาอุปสมบท ช่ือวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ   
สงฆใหคนผูฆาบิดาอุปสมบท ช่ือวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ   
สงฆใหคนผูฆาพระอรหันตอุปสมบท ช่ือวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ   
สงฆใหคนผูประทุษรายภิกษณุีอุปสมบท ช่ือวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวตัถุ    
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สงฆใหคนผูทําลายสงฆอุปสมบท ช่ือวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ   
สงฆใหคนผูยงัพระโลหิตหออุปสมบท ช่ือวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวตัถุ   
สงฆใหคนผูสองเพศอุปสมบท ช่ือวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ   
สงฆใหคนผูมีอายุหยอน ๒๐ ปอุปสมบท ช่ือวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวตัถุ   
อยางนี้ กรรมยอมวิบัติโดยวตัถุ.   
                ญัตติวิบัติ   
        [๑๓๔๙] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ อยางไร?   
                ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ ดวยอาการ ๕ คือ:   
๑. ไมระบุวัตถุ   
๒. ไมระบุสงฆ   
๓. ไมระบุบุคคล   
๔. ไมระบุญัตติ   
๕. ตั้งญัตติภายหลัง   
กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ ดวยอาการ ๕ นี้.   
                   อนุสาวนาวิบัติ   
        [๑๓๕๐] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนาอยางไร?   
                ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยอนสุาวนา ดวยอาการ ๕ คือ:   
๑. ไมระบุวัตถุ   
๒. ไมระบุสงฆ   
๓. ไมระบุบุคคล   
๔. ท้ิงญัตติ   
๕. สวดในกาลไมควร   
กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนา ดวยอาการ ๕ นี้.    
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                สีมาวิบัติ   
        [๑๓๕๑] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยสีมาอยางไร?   
                 ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยสีมา ดวยอาการ ๑๑ อยาง คือ:   
๑. สมมติสีมาเล็กเกิน   
๒. สมมติสีมาใหญเกนิ   
๓. สมมติสีมามีนิมิตขาด   
๔. สมมติสีมาใชเงาเปนนิมิต   
๕. สมมติสีมาไมมีนิมิต   
๖. ภิกษุอยูภายนอกสีมาสมมติสีมา   
๗. สมมติสีมาในนที   
๘. สมมติสีมาในสมุทร   
๙. สมมติสีมาในชาตสระ   
๑๐. คาบเกี่ยวสีมาดวยสีมา   
๑๑. ทับสีมาดวยสีมา   
กรรมยอมวิบัติโดยสีมา ดวยอาการ ๑๑ อยางนี้.   
                    บริษัทวิบัติ   
        [๑๓๕๒] ถามวา กรรมยอมวิบัติ โดยบริษัทอยางไร?   
                ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยบริษัท ดวยอาการ ๑๒ อยาง คือ:   
๑. ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุท้ังหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวกเธอ   
ยังไมมา ไมนําฉันทะของภกิษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน   
๒. ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุท้ังหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวกเธอ   
มาแลว แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากนัคัดคาน   
๓. ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุท้ังหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวกเธอ   
มาแลว นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน   
๔. ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษท้ัุงหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร   
พวกเธอยังไมมา ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากนัคัดคาน    
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๕. ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษท้ัุงหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร   
พวกเธอมาแลว แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน   
๖. ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษท้ัุงหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก   
เธอมาแลว นําฉันทะของภกิษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากนัคัดคาน   
๗. ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ภิกษุท้ังหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวกเธอ   
ยังไมมา ไมนําฉันทะของภกิษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน   
๘. ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ภิกษุท้ังหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก   
เธอมาแลว แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน   
๙. ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา  ภิกษุท้ังหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร พวกเธอ   
มาแลว นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน   
๑๐. ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา  ภิกษท้ัุงหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร   
พวกเธอยังไมมา ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากนัคัดคาน   
๑๑. ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา  ภิกษท้ัุงหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร   
พวกเธอมาแลว แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน   
๑๒. ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ภิกษุท้ังหลายท่ีเขากรรม มีจํานวนเทาไร   
พวกเธอมาแลว นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากนัคัดคาน   
กรรมยอมวิบัติโดยบริษัท ดวยอาการ ๑๒ นี้.   
                อปโลกนกรรมเปนตน   
        [๑๓๕๓] ถามวา อปโลกนกรรมถึงฐานะเทาไร? ญัตติกรรมถึงฐานะเทาไร? ญัตติ   
ทุติยกรรมถึงฐานะเทาไร? ญัตติจตุตถกรรมถึงฐานะเทาไร?   
                ตอบวา อปโลกนกรรมถึงฐานะ ๕ อยาง ญัตติกรรมถึงฐานะ ๙ อยาง ญัตติ   
ทุติยกรรมถึงฐานะ ๗ อยาง ญัตติจตุตถกรรมถึงฐานะ ๗ อยาง.   
                    ฐานะแหงอปโลกนกรรม   
        [๑๓๕๔] ถามวา อปโลกนกรรมถึงฐานะ ๕ เปนไฉน?   
                ตอบวา โอสารณ นิสสารณา  ภณัฑุกรรม พรหมทัณฑ ท้ังกรรมลักษณะเปน   
คํารบ ๕ อปโลกนกรรมถึงฐานะ ๕ นี้.    
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                 ฐานะแหงญัตติกรรม   
        [๑๓๕๕] ถามวา ญัตติกรรมถึงฐานะ ๙ เปนไฉน?   
                ตอบวา โอสารณา นิสสารณา อุโบสถ ปวารณา สมมติ การให การรับ   
การเล่ือนปวารณาออกไป ท้ังกรรมลักษณะเปนคํารบ ๙ ญัตติกรรมถึงฐานะ ๙ นี้.   
                    ฐานะแหงญัตติทุติยกรรม   
        [๑๓๕๖] ถามวา ญัตติทุติยกรรม ถึงฐานะ ๗ อยาง เปนไฉน?   
                ตอบวา โอสารณา นิสสารณา สมมติ การให การถอน การแสดง   
ท้ังกรรมลักษณะเปนคํารบ ๗ ญัตติทุติยกรรมถึงฐานะ ๗ นี้.   
                    ฐานะแหงญัตติจตุตถกรรม   
        [๑๓๕๗] ถามวา ญัตติจตุตถกรรม ถึงฐานะ ๗ อยาง เปนไฉน?   
                ตอบวา โอสารณา นิสสารณา สมมติ การให นิคคหะ สมนภุาสน   
ท้ังกรรมลักษณะเปนคํารบ ๗ ญัตติจตุตถกรรมถึงฐานะ ๗ นี้.   
                 กรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทําเปนตน   
        [๑๓๕๘] ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๔ รูป เปนผูเขากรรม   
ปกตัตตะนอกนั้นเปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภิกษใุด ภิกษุนั้นไมใชเปนผูเขากรรม และ   
ไมควรฉันทะ แตเปนผูควรกรรม   
ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๕ รูป เปนผูเขากรรม ปกตัตะนอกน้ัน   
เปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภกิษใุด ภิกษนุั้นไมใชเปนผูเขากรรม และไมควรฉันทะ แต   
เปนผูควรกรรม   
ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๑๐ รูป เปนผูเขากรรม ปกตัตตะนอก   
นั้นเปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภิกษใุด ภิกษุนั้นไมใชเปนผูเขากรรม และไมควรฉันทะ   
แตเปนผูควรกรรม   
ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๒๐ รูป เปนผูเขากรรม ปกตัตตะ   
นอกนั้นเปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภิกษใุด ภิกษุนัน้ไมใชเปนผูเขากรรม และไมควรฉันทะ   
แตเปนผูควรกรรม.   
                กรรมวรรคท่ี ๑ จบ.   
                    ----------------    
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                 อรรถวสวรรค ท่ี ๒   
                 ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        [๑๓๕๙] พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจ ๒ ประการ คือ   
เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความผาสุกแหงสงฆ ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ  คือ   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ  คือ เพื่อ   
ปองกันอาสวะอันจะบังเกดิในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจกับังเกดิในอนาคต ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ  คือ เพื่อ   
ปองกันเวรอันจะบังเกดิในปจจุบัน ๑ เพื่อกาํจัดเวรอันจักบังเกิดในอนาคต ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ  คือ เพื่อ   
ปองกันโทษอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดโทษอันจักบังเกดิในอนาคต ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ  คือ เพื่อ   
ปองกันภยัอันจะบังเกดิในปจจุบัน ๑  เพื่อกําจัดภัยอันจักบังเกิดในอนาคต ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ  คือ   
เพื่อปองกันอกศุลธรรมอันจะบังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในอนาคต ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ  คือ เพื่อ   
อนุเคราะหคฤหัสถ ๑ เพื่อเขาไปตัดฝกฝายของพวกภิกษผูุมีความปรารถนาลามก ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้    
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พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ เพื่อ   
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ  คือ เพื่อ   
ความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะหพระวินยั ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.   
                    อรรถวสวรรค ท่ี ๒ จบ.   
                ----------------   
                  ปญญัติวรรค ท่ี ๓   
                   ทรงบัญญัติปาติโมกขเปนตน   
        [๑๓๖๐] พระตถาคตทรงบัญญัติปาติโมกขแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ   
... ทรงบัญญัติปาติโมกขุทเทศ ทรงบัญญัติการงดปาติโมกข ทรงบัญญัติปวารณา ทรงบัญญัติการ   
งดปวารณา ทรงบัญญัติตัชชนีกรรม ทรงบัญญัตินิยสกรรม ทรงบัญญัติปพพาชนียกรรม ทรง   
บัญญัติปฏิสารณียกรรม ทรงบัญญัติอุกเขปนียกรรม ทรงบัญญัติการใหปริวาส ทรงบัญญัติการ   
ชักเขาหาอาบัติเดิม ทรงบัญญัติการใหมานัต ทรงบัญญัติอัพภาน ทรงบัญญัติโอสารนียกรรม   
ทรงบัญญัตินิสสารนียกรรม ทรงบัญญัติการอุปสมบท ทรงบัญญัติอปโลกนกรรม ทรงบัญญัติ   
ญัตติกรรม ทรงบัญญัติญัตติทุติยกรรม ทรงบัญญัติญัตติจตุตถกรรม.   
                ปญญัติวรรค ท่ี ๓ จบ.   
                ----------------    
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                  ปญญัติวรรค ท่ี ๔   
        [๑๓๖๑] พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทท่ียังมิไดบัญญัติ ทรงบัญญัติเพิ่มเติมสิกขาบท   
ท่ีทรงบัญญัติไวแลว ทรงบัญญัติสัมมุขาวินัย ทรงบัญญัติสตินัย ทรงบัญญัติอมูฬหวนิัย ทรง   
บัญญัติปฏิญญาตกรณะ ทรงบัญญัติเยภยุยสิกา ทรงบัญญัติตัสสปาปยสิกา ทรงบัญญัติติณวัตถารกะ   
คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ  ๑ เพื่อความผาสุกแหงสงฆ ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ   
เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจกับังเกิดในอนาคต ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ   
เพื่อปองกันเวรอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดเวรอันจักบังเกิดในอนาคต ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ   
เพื่อปองกันโทษอันจะบังเกดิในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดโทษอันจักบังเกิดในอนาคต ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ   
เพื่อปองกันภัยอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดภัยอันจักบังเกิดในอนาคต ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ   
เพื่อปองกันอกศุลธรรมอันจะบังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในอนาคต ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ   
เพื่ออนุเคราะหคฤหัสถ ๑ เพื่อตัดฝกฝายของผูปรารถนาลามก ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการน้ี.    
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พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ   
เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะหพระวินัย ๑   
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวตัถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.   
                ปญญัติวรรคท่ี ๔ จบ.   
                    ----------------   
                 นวสังคหวรรค ท่ี ๕   
                  สังคหะ ๙ อยาง   
        [๑๓๖๒] สังคหะมี ๙ อยาง คือ วัตถุสังคหะ ๑ วิบัตสัิงคหะ ๑ อาบัติสังคหะ ๑   
นิทานสังคหะ ๑ บุคคลสังคหะ ๑ ขันธสังคหะ ๑ สมุฏฐานสังคหะ ๑ อธิกรณสังคหะ ๑   
สมถสังคหะ ๑   
                   ใหบอกเร่ือง   
        [๑๓๖๓] เม่ืออธิกรณเกดิข้ึนแลว ถาคูความท้ังสองมาถึง สงฆพึงใหท้ังสองบอกเร่ือง   
คร้ันแลวพึงฟงปฏิญญาท้ังสอง แลวพึงพดูกะคูความท้ังสองวา เม่ือพวกเราระงับอธิกรณนี้แลว   
ทานท้ังสองจักยินดี หรือ ถาท้ังสองรับวา ขาพเจาท้ังสองจักยนิดี สงฆพึงรับอธิกรณนั้นไว.   
ถาบริษัทมีอลัชชีมาก สงฆพึงระงับดวยอุพพาหิกา. ถาบริษัทมีคนพาลมาก สงฆพึงแสวงหา   
พระวนิัยธร. อธิกรณนั้นจะระงับ โดยธรรม โดยวนิัย โดยสัตถุศาสนใด สงฆพึงระงับ   
อธิกรณนั้นโดยอยางนัน้.   
                  พึงรูวัตถุเปนตน   
        [๑๓๖๔] พึงรูวัตถุ พึงรูโคตร พึงรูช่ือ พึงรูอาบัติ.   
คําวา เมถุนธรรม เปนท้ังวัตถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา ปาราชิก เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.   
คําวา อทินนาทาน เปนท้ังวตัถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา ปาราชิก  เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.    
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คําวา มนุสสวคิคหะ เปนท้ังวัตถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา ปาราชิก  เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.   
คําวา อุตตริมนุสสธรรม เปนท้ังวัตถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา ปาราชิก  เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.   
คําวา สุกกวิสัฏฐิ เปนท้ังวัตถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา สังฆาทิเสส เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.   
คําวา กายสังสัคคะ เปนท้ังวตัถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา สังฆาทิเสส เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.   
คําวา ทุฏุลลวาจา เปนท้ังวตัถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา สังฆาทิเสส เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.   
คําวา อัตตกาม เปนท้ังวัตถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา สังฆาทิเสส เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.   
คําวา สัญจริตตะ เปนท้ังวัตถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา สังฆาทิเสส เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.   
คําวา ใหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง เปนท้ังวัตถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา สังฆาทิเสส เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.   
คําวา ใหทําวิหารใหญ เปนท้ังวัตถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา สังฆาทิเสส เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.   
คําวา ตามกําจดัภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกไมมีมูล เปนท้ังวัตถุ เปนท้ัง   
โคตร.   
คําวา  สังฆาทิเสส เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.   
คําวา  ถือเอาเอกเทศบางอยางแหงอธิกรณอันเปนเร่ืองอ่ืนใหเปนเพยีงเลศ   
แลวตามกําจัดภิกษดุวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก  เปนท้ังวัตถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา  สังฆาทิเสส เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.   
คําวา  การท่ีภกิษุผูทําลายสงฆไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ   ๓ จบ   
เปนท้ังวัตถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา  สังฆาทิเสส เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.    
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คําวา การท่ีภกิษุท้ังหลาย ผูประพฤติตามภกิษุผูทําลายสงฆไมสละกรรม   
เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ เปนท้ังวัตถุ เปนท้ังโคตร   
คําวา สังฆาทิเสส เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.   
คําวา การท่ีภกิษุผูวายากไมสละกรรม เพราะสวดสมนภุาสนครบ ๓ จบ เปน   
ท้ังวัตถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา สังฆาทิเสส เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ.   
คําวา การท่ีภกิษุผูประทุษรายสกุลไมสละกรรม เพราะสวดสมนภุาสนครบ ๓   
จบ เปนท้ังวัตถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา สังฆาทิเสส เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติ ...   
คําวา การอาศัยความไมเอ้ือเฟอถายอุจจาระปสสาวะหรือบวนเขฬะลงในน้ํา   
เปนท้ังวัตถุ เปนท้ังโคตร.   
คําวา ทุกกฏ เปนท้ังช่ือ เปนท้ังอาบัติแล.   
                 นวสังคหวรรคท่ี ๕ จบ.   
                ----------------   
                 หัวขอประจําวรรค   
        [๑๓๖๕] อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑ ญัตติจตุตถกรรม ๑   
วัตถุ ๑ ญัตติ ๑ อนุสาวนา ๑ สีมา ๑ บริษัท ๑ พรอมหนา ๑ สอบถาม ๑ ปฏิญญา ๑   
ควรสติวินยั ๑ วัตถุ ๑ สงฆ ๑ บุคคล ๑ ญัตติ ๑ ตั้งญัตติภายหลัง ๑ วัตถุ ๑ สงฆ ๑   
บุคคล ๑ สวดประกาศ ๑ สวดในกาลไมควร ๑ สีมาเล็กเกนิ ๑ สีมาใหญเกิน ๑ สีมามีนมิิต   
ขาด ๑ สีมาใชเงาเปนนิมิต ๑ สีมาไมมีนิมิต ๑ อยูนอกสีมาสมมติสีมา ๑ สมมติสีมาในนที ๑   
ในสมุทร ๑ ในชาตสระ ๑  คาบเกี่ยวสีมา ๑ ทับสีมาดวยสีมา ๑ กรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ๑   
กรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ๑ กรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ๑ กรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ๑   
ไมนําฉันทะมา ๑ นําฉันทะมา ๑ บุคคลผูเขากรรม ๑ ผูควรฉันทะ ๑ ผูควรกรรม ๑ อปโลกน   
กรรม ๕ สถาน ๑ ญัตติกรรม ๙ สถาน ๑  ญัตติทุติยกรรม  ๗ สถาน ๑ ญัตติจตุตถกรรม ๗   
สถาน ๑ ความรับวาดี ๑ ความผาสุก ๑ บุคคลผูเกอยาก ๑ ภิกษุมีศีลเปนท่ีรัก ๑ อาสวะ ๑   
เวร ๑ โทษ ๑ ภัย ๑ อกุศลธรรม ๑ คฤหัสถ ๑ บุคคลผูปรารถนาลามก ๑ ชุมชนท่ียังไม    
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เล่ือมใส ๑ ชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ ความต้ังอยูแหงพระสัทธรรม ๑ อนุเคราะหพระวินยั ๑   
ปาติโมกขุทเทศ ๑ งดปาติโมกข ๑ งดปวารณา ๑ ตัชชนยีกรรม ๑ นิยสกรรม ๑ ปพพาชนีย   
กรรม ๑ ปฏิสารณียกรรม ๑ อุกเขปนียกรรม ๑ ปริวาส ๑ อาบัติเดิม ๑ มานัต ๑ อัพภาน ๑   
โอสารณา ๑ นิสสารณา ๑ อุปสมบท ๑ อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑   
ญัตติจตุตถกรรม ๑ ยังมิไดทรงบัญญัติ ๑ ทรงบัญญัติซํ้า ๑ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินยั ๑ อมูฬห   
วินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ เยภุยยสิกา  ๑ ตสัสปาปยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑ วตัถุ ๑ วิบัติ ๑   
อาบัติ ๑ นิทาน ๑ บุคคล ๑ ขันธ ๑ สมุฏฐาน ๑ อธิกรณ ๑ สมถะ ๑ สังคหะ ๑ ช่ือ ๑   
และอาบัติ ๑ ดงันี้แล.   
                 คัมภีรปริวาร จบ.   
                ----------------   
                   คาถาสงทาย   
        [๑๓๖๖] ก็พระวินยัธร ผูเรืองนาม มีปญญามาก ทรงสุตะ มีวิจารณญาณ   
สอบสวนแนวทางของทานบูรพาจารยในท่ีนั้นๆ แลวคิดเขียนขอพิสดาร   
และสังเขปนี้ไวในสายกลาง ตามแนวทางท่ีวางไว ซ่ึงจะนาํความสะดวก   
มาใหแกเหลาศิษย. คัมภีรนี้เรียกวาปริวาร มีทุกเร่ืองพรอมท้ังลักษณะ มี   
อรรถโดยอรรถในสัทธรรม มีธรรมโดยธรรมในบัญญัติ หอมลอม   
พระศาสนาดุจสาครลอมรอบชมพูทวีป ฉะนั้น.   
                พระวินัยธรเม่ือไมรูคัมภีรปริวาร ไฉนจะวินจิฉัยโดยธรรมได. ความ   
เคลือบแคลงของพระวนิัยธรใดท่ีเกดิในวิบัติ วัตถุ บัญญัติ อนุบัญญัติ บุคคล   
เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ โลกวัชชะ  และปณณัตติวัชชะ ยอมขาดส้ิน   
ไปดวยคัมภีรปริวาร, พระเจาจักรพรรดิ สงางามในกองทัพใหญฉันใด   
ไกรสรสงางามในทามกลางฝูงมฤคฉันใด พระอาทิตยแผสรานดวยรัศมี   
ยอมสงางามฉันใด พระจันทรสงางามในหมูดาราฉันใด พระพรหมสงางาม   
ในหมูพรหมฉันใด ทานผูนําสงางามในทามกลางหมูชนฉันใด พระสัทธรรม   
วินัยยอมงามสงาดวยคัมภีรปริวาร ฉันนั้นแล.   
                    พระวินยัปฎก จบบริบูรณ.   
                        ---------------   


